باسمه تعالي
مرکز مديريت حوزه علميّه قم
معاونت آموزش
مدرسه علميّه معصوميه
امور امتحانات

رديف

امتحانات کتبي17-11

شماره پرونده

تجديدي نيمسال اول

پايه

5

موضوع

اصول2

تاريخ

17/71/71

ساعت

71-71

به عدد
نام و نام خانوادگي:

 .......................................................نام پدر ..................... ........ :متولد............................. :

شماره شناسنامه ............................ :صادره ................................. :نام استاد:

.........................................................

به حروف

نتيجه
بازبيني

تستي(:هرکدام7نمره)

 .1به نظر مرحوم مظفر. ............

الف :إنّ الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء
ج :انّ الفرق بين وضعي الحرف و الاسم انما هو الغاية فقط

 .2يعتبر في صدق الأمر بمعني الطلب

ب :الاستعلاء فقط

الف :العلو فقط

ب :ان الحروف لم توضع لمعان اصلاً
د :انّ الحروف موضوعة لمعانٍ مباينة في حقيقتها للمعاني الاسمية

ج :العلوّ و الاستعلاء

د :العلوّ أوْ الاستعلاء

 .3گزينه صحيح كدام است؟

ب :لايمكن التمسك بالإطلاق في التقسيمات الثانويه للواجب
الف :لايمكن التمسك بالإطلاق في التقسيمات الاولية للواجب
ج :يمكن التمسك بالاطلاق في بعض التقسيمات الثانوية و لا يمكن في بعض آخر
د :يمكن التمسك بالاطلاق في بعض التقسيمات الاولية و لا يمكن في بعض آخر

 .4گزينه نادرست را مشخص كنيد.

الف:إنّ مقتضي الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب هو التداخل
ب:إنّ مقتضي الاصل العملي عند الشك في تداخل المسببات هو عدم التداخل
ج:إنّ مقتضي الاصل العملي عند الشك في تداخل المسببات هو الاحتياط
د:إنّ مقتضي الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب هو الاشتغال
تشريحي :به  8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام1نمره)

 .1نظر مرحوم مظفر پيرامون رابطهي اصول لفظيه با أصالة الظهور را توضيح دهيد.

 .2عده اي گمان كرده اند نزاع مشتق اصولي در اسم زمان جاري نيست ،استدلال اين عده و پاسخ مرحوم مظفر را به طور كامل شرح دهيد.

 « .3اختلف الاصوليون في دلالة صيغة الامر علي الفور و التراخي علي اقوال ......و الحلق هو الأخير و الدليل عليه  ....هذا بالنظر إلي نفس الصيغة
اما بالنظر الي الدليل الخارجي المنفصل فقد قيل بوجود الدليل علي الفور في جميع الواجبات علي نحو العموم الا ما دل عليه دليل خاص ينص
علي جواز التراخي فيه بالخصوص و قد ذكروا لذلك آيتين ،الاولي :قوله تعالي « وسارعوا الي مغفره من ربكم» و قوله تعالي « فاستبقوا الخيرات
 . ....والجواب  ». ....الف:تقريب استدلال به آيه ي اول به عنوان دليل منفصل براي وجوب فور را بيان كنيد .ب :جواب مرحوم مظفر از استدلال
به هر دو آيه را توضيح دهيد.

 . 4و منشأ الاشكال عند القائل بامتناع الموسّع أنّ حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع من الترك فينافيه الحكم بجواز تركه في اول الوقت او وسطه و
الجواب عنه واضح  » . ....اشكال و پاسخ مذكور با به طور كامل توضيح دهيد.

 . 5مرحوم مظفر دلالت جمله شرطيه بر استقلال و انحصار شرط را به چه نوع دلالتي ثابت مي داند؟ هر دو را به طور كامل توضيح دهيد.

 .6إن الظاهر في الوصف – لو خلّي و طبعه -إنه قيدٌ للموضوع لا للحكم فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد» نظر مرحوم مظفر در بحث مفهوم
وصف را با عنايت به عبارت (انه قيد للموضوع لا للحكم) به طور كامل شرح دهيد.

 .7واجب اصلي و تبعي را با ذكر مثال براي هر يك توضيح دهيد.

 .8دلالت اقتضا را به طور كامل تعريف كرده مثالي براي آن مطرح كنيد.

«موفق باشيد»

