
2تکالیف ایستگاهی عربی معاصر  

  عنوان تکلیف  متن تکلیف بارم

االسرة اهتماماً خاصّاً .. حیث  إطارالشريعة لعالقة االبوة و البنوة في  أولتلقد  1.5

ها و ضمان سالمتها بما ممارستلتحديد طبیعة هذه العالقة و كیفیة  خطوطاًرسمت 

شرّعت من أحکام متنوّعة .. و هذا التنوّع على أنحاء: فبعضها موجّه إلى األصل و 

أحکاماً إلزامیة مستحکمة و ثمّة هو األب و بعضها موجّه إلى االبن .. كما أنّ 

بعضها بمستوى التوصیات .. كما أنّ قسماً من هذه األحکام يخاطَب بها الطرفان 

في حین أنّ قسمها اآلخر يتجاوز عرصة الحیاة و يمتدّ إلى ما بعد حال الحیاة 

الحقّ و بعضها بقیت في صیغة تکلیفیة  طابعالوفاة .. بل إنّ هناك أحکاماً اتخذت 

به تلك األحکام من تنوّع و تعدّد .. و هذا التنوّع  تتّسم.. إلى غیر ذلك ممّا 

 يکشف عن عدّة امور:

 حکام و ما تشغله من مساحة تشريعیة ..سعة دائرة هذه األ -أوّلًا

شمولیة األحکام لشتى المجاالت االجتماعیة و التربوية و األبعاد األخالقیة  -ثانیاً

 تلك العالقة .. خیوطو االنسانیة التي تمتدّ إلیها 

الصورة النموذجیة التي  طبیعة الصیغة المرادة جدّاً و المطلوبة للشارع و معالم -ثالثاً

 حقیقها في الحیاة االسرية ...يستهدف ت

 5لغات مشخص شده را ضمن مراجعه به 

 فرهنگ لغت ترجمه نمايید :

 تکلیف اول 
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 07/08/96تا  01/08/96زمان انجام تکالیف:

 

و في هذه اآليات نلتقي بالمرأة لتکون مثالً حیاً للخط السلبي و الخط  - 1

و المرأة ، فکانت المرأه الکافرة في  الرجلااليجابي في سلوك االنسان ، 

نموذجین مثال للذين كفروا ، و كانت المرأة المومنة في نموذجین مثال 

االسالمیة التي تتحدث عن المرأة  الفکرةللذين آمنوا ، لنأخذ من ذلك 

للضعف البشری ، أو تکون وجها من  عنواناًمن موقع القیمة التي تصلح 

 الحتمیةحي بأن الضعف األنثوی ال يمثل وجوه القوة االنسانیة ، لتو

الخالدة في شخصیة المرأة ، بل يمکن لها أن تنمّي عناصر القوة في 

شخصیتها ، لتحصل علي الشخصیة القوية التي تکون قدوة و مثال ايجابیا 

، مما يلغي الفکرة التي تنظر الي المرأة من موقع  معاللرجل و المرأة 

 فیه ألية قوة . مجالالضعف الذی ال 

 

 21/08/96تا 15/08/96زمان انجام تکلیف:

 

نقش اعرابي كلمات مشخص شده را تعیین 

 نموده و با توجه به آن ترجمه دقیق نمايید :

 تکلیف دوم

الفقه يقول بأنه اذا توقف واجب أهم علي مقدمة محرمة ، فالبد من الحفاظ علي  1.5  تکلیف سوم متن مورد نظر را اعراب گذاری نمايید :
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 الواجب االهم في سبیل حرمة المقدمة .ذلك الواجب االهم ، و ال يجوز تبرير 

كلکم تعرفون المثال التقلیدی الذی يقال عادة في هذا المقام ، في هذه المسألة ، 

حینما يقال : اذا توقف انقاذ نفس محترمة من الغرق علي اجتیاز أرضٍ مغصوبة ال 

 يرضي صاحبها باجتیازها فالبد من اجتیازها .

ضا هذا المالك و يجتاز ؛ ألن النتیجه أهم من تسقط هنا حرمة هذا المالك و ر

هذه المقدمة ، كما فعل رسول اهلل )ص( في بعض غزواته }في{ مثال مشابهٍ لهذا 

 المثال :

كان الجیش مضطرا الي الخروج من المدينة عن طريق معین ، و هذا الطريق كان 

 –مزرعة فیه مزرعة ألحد الصحابة ، و كان هذا الجیش حینما يمرّ علي هذه ال

يتلف كثیرا من محاصیل هذه المزرعة ،  –بطبیعة مروره كجیش علي هذه المزرعة 

 و يؤدی } الي { إضرار بالنسبة الیها .

صاحب المزرعة ما هان علیه أن يقدم هذه االضرار في سبیل ، في سبیل الرسالة . 

فلم احتجّ علي ذلك و صرخ ، ثم جاء الي رسول اهلل فقال : مزرعتي و مالي ! 

يجبه رسول اهلل بحرف واحد ، و أصدر أوامره الي الجیش ، و مشي في هذه 

المزرعة حتي لم يبق في هذه المزرعة شيء مما كان يخاف تلفه صاحب المزرعة 

 اال و تلف .

كلّ ذلك ألن النتیجة كانت أهم من المقدمة ؛ كان هذا الجیش يسیر ألجل أن يغیر 

ضاعت هناك ثروة لشخص في سبیل أن يحفظ  وجه الدنیا اذ اتلفت مزرعة ، اذا
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 مقیاس توزيع الثروات في العالم علي الحظ الطويل ، فهذا اثرصحیح و معقول .

فمن ناحیة فقهیة دائماً يقدر أن الواجب اذا توقف علي مقدمة محرمة و كان مالك 

 الوجوب أقوی من مالك الحرمة ، فالبد و أن يقدم الواجب علي الحرام.

 

 05/09/96تا  29/08/96م تکلیفزمان انجا

الحکم .. الموضوع .. المتعلّق .. تعابیر وقورة طالما تردّدت على األلسن في  1

األوساط الحوزوية .. اصطالحات رصینة كثر ما تقرع أسماعنا بإيقاعاتها المنشّطة 

نتعامل بها يومیاً في صناعة االستنباط .. و جمیل أن  .. إنّها األدوات المفهومیة التي

تتأصّل مثل هذه المعاني و تتركّز في األذهان حتى في عاديّاتنا و محاوراتنا الرتیبة 

لخلق الجوّ المساعد على التمحّض فیما ندرسه من معارف الدين الحنیف .. و فیما 

ن يتأخّر المتعلّم عن مالحقة نتلقّاه من علوم الشريعة الغرّاء .. فلیس من الصحیح أ

المطالب العلمیة النشغاله بتصوّر هذا االصطالح أو ذاك .. و ربّما يُحرم الدارس 

أحیاناً من متابعة البحث بسبب توقّفه عند عقبة بعض المعاني األولیة .. و ربما 

يجمع أذياله تضجّراً مما يحسّه في نفسه من عجز عن مواصلة الطريق غافلًا عمّا 

 ه من استعداد و لیاقة ..لدي

إنّ ما استهللنا به من المصطلحات الثالثة بالرغم من جالئها و وضوحها .. لکن مع 

ذلك لیس علینا من بأس في المرور السريع علیها و النظر إلیها عن كثب .. 

 تکلیف چهارم متن مورد نظر را ترجمه نمايید :



2تکالیف ایستگاهی عربی معاصر  

تعالى لصیاغة الحیاة .. و الموضوع: هو ما  هٰ  فالحکم: هو التشريع الصادر من اللّ

للحکم و موطئاً له .. و المتعلّق: هو الفعل الذی يطلب من المکلّف  يکون مصبّاً

إيجاده أو اجتنابه بعد توجّه الحکم إلیه .. ففي مثل وجوب الحج على المستطیع .. 

يکون الوجوب حکماً .. و المستطیع موضوعاً .. و الحج متعلّقاً .. و لو أنعمنا النظر 

الة التشريعیة .. فنراه في مرحلة الجعل و لعرفنا ما للموضوع من دور أساس في الح

التقنین عماداً للحکم .. إذ هو بمنزلة العلّة للحکم المحمول علیه .. و نحس 

بضرورته القصوى في مرحلة الفعلیة المحرّكة للمکلّف صوب االمتثال و إيجاد 

. و المتعلّق .. فإنّه بتحقق الموضوع خارجاً يدخل الحکم مرحلة البلوغ و الفعلیة .

إلّا يظل الحکم قابعاً في الئحة الجعل قاصراً عن دفع المکلّف و إثارته في سبیل 

 االمتثال و التنفیذ ..

 15/09/96تا  09/09/96زمان انجام تکلیف:

 

 


