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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المحاضرة الرابعة :متفرقات
 اخرت اإلجببة الصحيحة:

 )1تعريف الوكالة:

غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم
أ .إقامة اإلنسان َ

حمرم جمهول
غريه يف تصرف َّ
ب .إقامة اإلنسان نفسه مقام َ

أ .ادلوكل والوكيل ،وادلوكل فيه ،والصيغة
 )3شرط الموِّكل:

ب .الوكيل واألصيل وجهة للتمويل

 )2ركن الوكالة:

أ .أن يكون قادراً على التصرف الذي يوِّكل فيه

ب .أن يكون مالكاً للتصرف الذي يوِّكل فيه

أ .أن يكون بالغاً عاقالً معيَّ اً.
 )5شروط الموَّكل بو:

ب .أن يكون مسلماً تقياً نقياً

أ .أن يكون مملوكاً للموكل
ب .أن يكون التصرف ادلوِّكل فيه مباااً رعاً
 )6أنواع الوكالة

ج .أن يكون معلوماً قابالً لل يابة رعاً
د .كل ما سبق صحيح

أ .الوكالة اخلاصة والعامة
ب .الوكالة ادلقيدة وادلطلقة

ج .الوكالة العالية وال ازلة
د( .أ) و (ب)

 )4شروط الوكيل:

 )7وكل رجالً ليحلف عنو يميناً عند القاضي؟

أ .ال يصح التوكيل باليمني وال بالشهادة
ب .الوكالة تستغرق كل التصرفات
 )8وكل رجالً أن يدفع لو زكاة مالو؟

أ .جيوز ذلك ،ألن هذه العبادة تتعلق بادلال
ب .الوكالة تستغرق كل التصرفات
 )9وكل رجالً أن يحج عنو؟

أ .أجاز اامهور ذلك إذا كان عاجزاً
ب .ال يصح التوكيل يف العبادات

ج .له ذلك إن قال :أالف عن فالن
د .ادلوكل باحللف له دور األصيل
ج .له أن يوكل يف العبادات غري البدنية
د( .أ) و (ج)
ج .ال يصح ،فاحلج كالصالة يف الوكيل
د .ال يء مما سبق
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)10قال لموكلو :بع لي ىذه الدار بكذا ،فباعها بأقل من ذلك ،فهل ينفذ البيع؟
أ .يضمن الوكيل جرب ال قص لتقصريه

ج .يلزم ادلوكل البيع كما عقده الوكيل.

ب .لو باعها بأكثر لزم البيع ألنه خالف إىل خري

د( .أ) و (ب)

)11وكلو ببيع أرض مساحتها خمس دونمات ،فباع منها ثالثة ،فهل يجوز ذلك؟

أ .إن مل يتضرر ادلالك بذلك جاز
ب .إذا تضرر مل جيزه اامهور

)12وكلو بشراء خمر ،فهل للموكل أن يقبل؟

أ .ال جيوز له القبول.
ب .من روو ادلوكل به أن يكون مباااً رعاً.
)13وكلو أن يبيع سيارتو نقداً ،فباعها بالتقسيط؟

ه .يضمن الوكيل الثمن نقدا لتعديه إال إن أجازه ادلوَّكل

ج .إذا أجاز ذلك ادلوِّكل فال بأس
د .كل ما سبق صحيح
ج .ال جيوز التوكيل يف فعل حمرم.
د .كل ما سبق صحيح

أ .األصل أن يبيعها سواء بالتقسيي أو نقداً.

)14وكلو أن يبيع القماش في سوؽ معينة لكون الثمن فيو أكثر؟
ب .ال جيوز للوكيل أن يبع يف غري تلك السوق.
أ .ليس للموِّكل أن يشرو عليه مكان السوق.
 أجب بـ (نعم) أو (ال):

 )15وكل رجالً ببيع سيارتو ،فهل لو أن يوكل غيره؟

نعم

ال

 )16وكل رجالً ببيع داره ،فهل للوكيل أن يبيعها لنفسو؟

نعم

ال

 )17وكلو بشراء غسالة نقداً  ،فاشتراىا بالتقسيط ،فهل يلتزم الموكل بالشراء؟

نعم

ال

 )18وكلو ببيع سيارتو ،فهل للوكيل أن يبيعها لمن ال تقبل شهادتو في حقو (كأب وزوجة وولد)

نعم

ال

 )19وكلو بشراء ثالجة من نوع معين ،فاشترى لو ثالجة من نوع آخر ،فهل يلزم الموكل بالشراء؟

نعم

ال

 )20وكلو بشراء قطعة كهربائية فاشتراىا بسعر أقل وبنفس الجودة ،فهل يلزم الموكل بالشراء ؟

نعم

ال

 )21وكلو بشراء قطعة كهربائية بعشرة آالؼ ،فاشترى لو قطعة بأحد عشر ألفاً ،فهل يلزم الموكل بالشراء ؟

نعم

ال

 )22وكل أخاه أن يشتري لو سيارة بمواصفات معينة وبثمن محدد ،فاشترى لو سيارة بالمواصفات والسعر
نفسهما ،وقبل تسليمها للموكل أصابها حادث -من دون تعدي الوكيل -أدى إلى ىالكها ،فهل يلتزم الوكيل
بدفع ثمنها للموِّكل ألنها ىل َكت بيده ؟

 )23وَّكل صديقو ببيع سيارتو وكالة بغير أجر ،فهل ىذه الوكالة ملزمة لهما؟

نعم

ال

نعم

ال
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 أجب بـ (صح) أو (خطأ):

)24الوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموكل يكون مشترياً لنفسو ،إال إذا كان خالفاً إلى خير ،فيلزم بو الموكل .صح خطأ
)25يد الوكيل يد أمانو ،فال يضمن إال بالتعدي أو التقصير.

صح خطأ

 استبعد اإلجببة اخلبطئة:

)26تنتهي الوكالة بأمور ،منها:
 .1عزل ادلوكل للوكيل.

 .2تصرف ادلوكل فيما وكل به غريه.
 .3انتهاء الغرض من الوكالة.

 .4خروج الوكيل أو ادلوكل عن األهلية مبوت أو ج ون أو
غري ذلك.
 .5ااجة الوكيل للمال ادلستعمل يف الوكالة

 اخرت اإلجببة الصحيحة:

)27تعريف عقد الصرؼ:

أ .هو التصرف بادلال بعد كسبه أو ادخاره
ب .هو عقد يتضمن تصريف بضاعة معي ة
)28شروط عقد الصرؼ:

أ .التقابض قبل افرتاق ادلتعاقدين
ب .التماثل
)29وكل المتصارفان َمن يقبض لهما ،فتقابض الوكيالن .

أ .تصح الوكالة بالقبض يف الصرف
ب .جاز العقد ،وصح القبض

ج .هو بيع ال قد بال قد ج ساً جب س أو بغري ج س
د .هو عقد لتصريف ادلياه من البلد ادلأهول
ج .أال يكون فيه خيار
د .كل ما سبق صحيح
قبض الوكيل كقبض موكله.
جُ .
د .كل ما سبق صحيح

)30قبضا بعض العوضين دون الباقي وافترقا ؟
أ .بطل الصرف فيما مل يقبض
ب .صح العقد فيما قبض

ج( .أ) و (ب)
د .بطل الصرف وألغي العقد

معا
)31تم عقد الصرؼ ،مع االتفاؽ على تأجيل قبض البدلين أو أحدىما إلى تاريخ محدد ،بحيث يتم تبادل العملتين ً
َّ
المحدد
في وقت واحد ،في التاريخ
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أ .العقد غري جائز.

صح؛ ألن العقد ريعة ادلتعاقدين.
بَّ .

 أجب بـ (صح) أو (خطأ):

 )32لو على آخر ليرات ،فأخذ منو رياالت بسعر يومها؟

صح خطأ

أقل منو مضموماً إلى بعض الفضة؟
 )33ال يجوز مبادلة مقدار من الذىب بمقدار آخر ّ

صح خطأ

 )34يجوز شراء الذىب والفضة بالشيكات المصدقة ،على أن يتم التقابض في المجلس

صح خطأ

 )35يجوز مبادلة الذىب المصوغ بذىب مصوغ أكثر مقداراً منو.

صح خطأ

 )36بيع عملة بعملة أخرى ال يعتبر صرفًا

صح خطأ

شرعا
 )37إذا تم عقد الصرؼ بشروطو الشرعية دون التقابض في مجلس العقد ،فالعقد جائز ً

صح خطأ

 اخرت اإلجببة الصحيحة:

)38تعريف القرض:

يرد مث ها
أ .متليك ادل فعة على أن ّ
ب .متليك نوع ادلال قبل انقراضه
)39حكم القرض:

أ .القرض جائز وم دوب إليه يف اق ادلق ِرض
ُ
ب .القرض جائز ومباح للمقرتض

يرد بدله
ج .متليك الشيء على أن ّ
د .متليك ااوز بشرو أن يقرضه
ج .يصري القرض فرضاً أو اراماً يف ااالت معي ة
د .كل ما سبق صحيح

)40ما حكم الرىن أو الكفيل أو الكتابة للدين ؟
أ .يصح اإلقراض بشرو رهن أو كفيل أو كتابة أو إ هاد
ب .األفضل يف هذا الزمن فعل وااد من هذه التوثيقات

ج( .أ) و (ب)
ِ
أجره
د .ا رتاو الكفيل أو الرهن يف الدين يُذهب َ

أ .ال جيوز الشرو اازائي يف الديون ع د التأخري
ب .جيوز إذا كان أقل من قيمة الدين

ج( .أ) و (ب)
د .كل ما سبق صحيح

)41ما حكم الشرط الجزائي في الدين؟

)42الحطيطة من الدين المؤجل ألجل تعجلو سواء أكانت بطلب الدائن أو طلب المدين:
أ .جائزة رعاً ال تدخل يف الربا احملرم
ب .جائزة إذا مل تكن ب اء على اتفاق سابق

ج .جائزة ما دامت العالقة ينب الدائن وادلدين ث ائية
د .كل ما سبق صحيح
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ط بين المتداينين ؟
)43ما حكم شراء الدين وبيعو إذا دخل وسي ٌ

أ .ال ارج يف ذلك
ب .ال جيوز ذلك

)44ىل يجوز أخذ أجور خدمات القروض؟

ج( .أ) و (ب)
د .كل ما سبق صحيح
حمرم.
ج .الزيادة على اخلدمات الفعلية ربا َّ
د .كل ما سبق صحيح

أ .جيوز أخذ أجور عن خدمات القروض
ب .إذا كان ذلك يف ادود ال فقات الفعلية جاز
أي ٍ
الدين على أقساط االتفا ُؽ يوم ِ
سداد ِ
 )45يجوز في َّ
قسط على أداء الدين كامالً بعملة أخرى ،بشرط:
ج .أن تكون ذهباً أو فضة
أ .أن تكون بسعر صرفها يف ذلك اليوم
د( .أ) و (ب)
ب .أن ال يبقى يف ذمة ادلدين يء مما متَّت عليه ادلصارفة
 أجب بـ (صح) أو (خطأ):

 )46يجوز أخذ الزيادة أو الفائدة على الدين الذي حل أجلو وعجز المدين عن الوفاء بو مقابل تأجيلو

صح خطأ

 )47العمالت الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ،ولها األحكام الشرعية المقررة للذىب والفضة

صح خطأ

 )48العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ،تكون بالمثل أو بالقيمة

صح خطأ

َّ )49
ين الحاصل بعملة معينة يجوز تسجيلو في ذمة المدين بما يعادل قيمتو من الذىب أو من عملة
الد ُ
أخرى

 )50يجوز أن يتفق المتداينان يوم السداد على أداء َّ
الدين بعملة مغايرة إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم
السداد

 )51ال تعتبر شهادات االستثمار ذات العائد المػُ َح َّدد ُم َق َّدماً من الربا المػُ َح َّرم

 )52األوراؽ التجارية (الشيكات  -السندات ألمر  -سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع َّ
للدين
بالكتابة
 )53حسم (خصم) األوراؽ التجارية غير جائز شرعاً؛ ألنو يؤدي إلى ربا النسيئة المحرم
شرط في عقد المداينة :إن تخلف المدين عن سداد قسط من أقساط الدين ترتب عليو نقد جميع
َ )54
األقساط

 )55عند تعثُّر المدين في سداد الدين يجوز للدائن أن يشتري جزءاً من السلعة التي باعها للمدين؛ ويؤجره
إياىا.

صح خطأ
صح خطأ
صح خطأ
صح خطأ
صح خطأ
صح خطأ
صح خطأ
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 )56عند تعثُّر المدين في سداد الدين يجوز للدائن أن يفسخ البيع ويسترد المبيع إذا كانت السلعة باقية
على حالها.

صح خطأ

 )57االعتماد المسندي :كأن يستورد بضاعة من مركز في الصين ،فيطلب من البنك الذي يودع فيو حسابو
أن يتكفلو ،فيوجو البنك تعهداً إلى المورد يتعهد فيو بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمناً للبضاعة التي

صح خطأ

 )58يجوز للمصرؼ أخذ عمولة بنسبة شائعة على كل خطاب ضمان ( اعتماد مستندي ) يصدره

صح خطأ

 )59إن كان خطاب الضمان بغطاء كان وكالة ،وإن كان من غير غطاء كان كفالة.

صح خطأ

 )60يجوز أخذ األجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان سواء أكان بغطاء أم بدونو.

صح خطأ

 )61يجوز أخذ المصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضمان

صح خطأ

 )62يجوز إصدار بطاقة االئتمان غير المغطاة والتعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية.

صح خطأ

 )63ال يجوز شراء الذىب أو الفضة أو العمالت ببطاقات االئتمان المغطاة.

صح خطأ

يصدرىا للمستورد.

انتهت األسئلة-والحمد هلل رب العالمين

*

*

*
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 سؤل نشبط:

دورة ادلعامالت ادلالية ادل عقدة يف جامع أنس بن مالك يف رمضان (1434هـ) للشيخ الطبيب
حممد خري الشعال ،دمشق www.dr-shaal.com
السؤال :ما الذي يملكو الوكيل من التصرفات؟
ااواب يف صحيفة رقم ( )91من كتاب ادلعامالت ادلايل ادلعاصرة للزايلي.
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 دراسة احلبلة رقم  - 4متفرقبت:

اسان يف سوق ٍي
اري وسي ادلدي ة ،ويقصده أهله وأصحابه يف بعض أمورهم ادلالية ،وإليكم صورا من ذلك:
يعمل ّ
 .1زارته أخته ه اء يف دكانه ،وأخربته عزمها راء مالبس ألوالدها ،ومل يكفها ما معها من نقود ،لذلك تريد أن تصرف 100
دوالر...
لتسيري أمورها أخذ م ها هذا ادلبلغ ،وأعطاها ما معه من مال باللرية السورية ،على أن يستكمال الصرف يف هناية األسبوع ،فهل هذا
التعامل جائز؟
اسان دين لشريكه عمر...
 .2كان على ّ
اسان وأراد سداده بسعره
اني اان وقت أداء الدين ،طالبه عمر أن يكون السداد بالدوالر ،حبسب قيمته يوم االستدانة ،فرفض ّ
يوم األداء ،فأيهما الصحيح؟

مر به صديقه أسعد ،وادثه عن ضيق ذات يده ،وتأخر وصول الدفعات ادلستحقه له على التجار ،وأخربه عن يك ذو قيمة
ّ .3
اسان أن يشرتيه م ه اآلن بأقل من قيمته بقليل ،فوافق أسعد ،و كر له
كبرية ،يستحق له مع بداية العام القادم  ...فعرض عليه ّ
إعانته وتفرجيه كربه ،فهل من ارج يف ذلك؟
مراجع مفيدة:
• ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة يف ضوء الفقه والشريعة ،حملمد رواس قلعه جي.
• ماال يسع التاجر جهله ،للدكتور عبد اهلل ادلصلح والدكتور صالح الصاوي.
• فقه ادلعامالت ادلالية وتطبيقاهتا ادلعاصرة ،للدكتور صاحل العلي.
• كتاب فقه ادلعامالت ادلالية ،تأليف :رفيق يونس ادلصري.
• الفقه اإلسالمي وأدلّته ،للدكتور وهبة الزايلي.
• قرارات اجملامع الفقهية ادلختلفة.

