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هامهنگـی در ترجمۀ متون و عبارات و پاسخ بـه بـرخـی نکات رصفی،
نحوی، تفسريی و واژگانی:

اَلَْمسِجُد الْجاِمُع يف َمديَنِة ِدلْهـي ِفـي الِْهنِد. مسجد جامع شهر دهلی در هندوستان.

نام پايتخت هند در ايران و پاکستان دهلی و در هند و کشور های عربی و در غرب ِدلْهی تلّفظ می شود.

اينکه چرا )الهند( حرف ال دارد؟ سامعی است؛ مثالً إيران، مرص، أَرجنتينا ال ندارد؛ ولی القاهرة، الربازيل 

و الکويت ال دارد. در اينجا بايد به استعامل عرب مراجعه کرد.

﴿...أَِقْم َوْجَهـَك لِلّديِن َحنيفاً َو ال تَـکونَـنَّ ِمَن الُْمْشِکنَي﴾ يونُس: 105
                                                                                        

با يکتاپرستی به دين روی آور و هرگز از مشکان نباش. )اين ترجمه مالک كتاب درسی است.(١

ُل ْرُس اْلوَّ اَلدَّ

اهداف درس  

دانش آموز بتواند:

1  با يک منت دينی ــ تاريخی آشنا شود و آن را درست قرائت و ترجمه كند.

2 با نحؤه خواندن شعر عربی آشنا شود و در يک كار گروهی رسودی را اجرا كند.

3 معنای كلامت جديد اين درس را از عربی به فارسی ذكر كند.

« را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد. ، لَيَْت، لََعلَّ ، لِٰکنَّ ، کَأَنَّ ، أَنَّ 4 کاربرد حروف مشبّهة بالفعل »إنَّ

5 جمله های دارای حروف مشبّهة بالفعل را درست معنا كند.
6 كاربرد حرف الی نفی جنس را در جمالت زبان عربی تشخيص دهد و آن را از ساير حروف »ال« مانند 

الی نهی و نفی و الی جواب متييز دهد.

7 جمله های دارای حرف الی نفی جنس را درست معنا كند.

8 آموخته های سال های گذشته را در بخش قواعد و واژگان به ياد بياورد.

9 پيام منت درس را درست درک و بیان كند.

1ــ در ساير جا های كتاب نيز هميشه مالک ترجمٔه هماهنگ، ترجمٔه نخست است.
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در اين آيه اشاره به نون تأکيد می شود؛ اّما نون تأکيد از اهداف آموزشی کتاب نيست و موارد مشابه در 

ارزشيابی طرح منی گردد.

ترجمٔه آیت اللّٰه مشکینی: و )به من امر شده( اینکه توّجه قلبت را به سوی این دین مستقیم حق مدار 

کن و هرگز از مشکان مباش.

ترجمٔه آیت اللّٰه مکارم شیرازی: و )به من دستور داده شده که( روی خود را به آیینی متوّجه ساز که از 

هرگونه رشک، خالی است و از مشکان مباش.

ترجمٔه آیت اللّٰه موسوی همدانی )ترجمٔه تفسري املیزان(: و ]به من وحی شده که[ وجه بندگی و دین داری 

را متوّجه دین حنیف کن و زنهار، زنهار که از مشکین مباش.

ترجمٔه استاد مهدی الهی قمشه ای: و ]خدا مرا امر کرده به[ اینکه روی به جانب دین حنیف )اسالم و 

آیین پاک توحید( آور و هرگز هم آیین مشکان مباش.

ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند: و ]به من دستور داده شده است[ که به دین حنیف روی آور و زنهار از 

مشکان مباش.

ترجمٔه استاد صفوی )بر اساس تفسري املیزان(: و نیز به من فرمان داده شده است که روی خود را بدون 

انحراف به چپ و راست به سوی اسالم کن و هرگز از آن غفلت مکن و از مشکان مباش.

ترجمٔه حّجت االسالم حسني انصاریان: و ]دستور یافته ام[ که ]حق گرایانه و بدون انحراف با همٔه وجودت[ 

به سوی ]این[ دین درست و استوار روی آور و از مشکان مباش.

اَلّديـُن َوالتَّـَديُّـُن

   دين و دينداری    
 

ُن ِفطْريٌّ ِفـي اْلنساِن. َوالتّاريُخ يَقوُل لَـنـا:   اَلتََّديُـّ
دينداری در انسان فطری است و تاريخ به ما می گويد:

 ال َشْعَب ِمْن ُشعوِب اْلَرِض إاّل وَکاَن لَـُه ديٌن َوطَريَقـٌة لِـلِْعباَدِة.
هيچ ملّتی از ملّت های زمني نيست؛ مگر اينکه برای عبادت دين و روشی داشته باشد. )دارد(

 فَـاْلثـاُر الَْقديـَمُة الَِّتي اکْتََشَفـَها اْلنساُن، َو الَْحضاراُت الَّتي َعرَفَـها ِمْن ِخالِل الِْکتابـاِت َوالنُّقـوِش َو 
الرُّسـوِم َوالتَّامثيِل، تَُؤکُِّد اْهِتامَم اْلنساِن ِبـالّديِن َوتَُدلُّ َعلٰی أَنَُّه ِفطْريٌّ فـي ُوجوِدِه.
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آثار کهنی که انسان آنها را يافته است )كشف كرده است( و متّدن هايی که آنها را در خالل نوشته ها، 

تأکيد  دين  به  انسان  توّجه  بر  است  )مجّسمه ها( شناخته  تنديس ها  و  نّقاشی ها  )نگاره ها(،  کنده کاری ها 

می کند و بر اينکه ]اين دينداری[ در وجود او فطری است، داللت می کند.

)فرق اكتشاف و اخرتاع را برای دانش آموز توضيح دهيم. اكتشاف يافنت چيزی است كه قبالً بوده و مانع و 

پوششی جلوی ديدن را می گرفته است؛ ولی اخرتاع يعنی پديد آوردن چيزی كه قبالً نبوده است.(

ِد اْللِـَهـِة َوتَْقديِم الَْقرابنِي لَها لَِکْسِب رِضاها َوتََجنُِّب   َولِٰکنَّ ِعباداتِـِه َوَشعائِرَُه کانَْت ُخرافيَّـًة؛ ِمثُْل تََعدُّ
رَشِّها. َوازْداَدْت ٰهِذِه الُْخرافاُت يف أَدياِن الّناِس َعلٰی َمرِّ الُْعصوِر. 

)تقديم(  کردن  پيشکش  و  خدايان(  )تعّدد  خدايی  چند  مانند  بود؛  خرافی  او  مراسم  و  عبادت ها  ولی 

قربانيان به خدايان برای کسب خشنودی آنها و دوری از رشّشان و در گذر زمان اين خرافات در دين های 

مردم افزايش يافت.

 ]اِزْداَد، يَزْداُد، اِزْدياد = اِفْتََعَل، يَْفتَِعُل، اِفِْتعال[ اِزْتَيََد  اِزْتَاَد  اِزْداَد )نيازی به ذکر اين قاعده نيست؛ 

اّما اگر دانش آموزی پرسيد فقط برای هامن يک نفر توضيح می دهيم.( 

أضاحي،   َذبائح و قرابني به يک معناست. در كتاب ترجيح داده شد از واژه آشنا استفاده شود.

 َولِٰکنَّ اللَّه تَبارََك َوتَعالٰی لَْم يَتْـرُِك الّناَس َعلٰی ٰهِذِه الْحالَِة؛ فََقْد قاَل فـي کِتاِبـِه الَْکريِم:
ولی خداْی ــ پربرکت و بلندمرتبه بادا نام او ــ مردم را بر همني حالت رها نساخت؛ قطعاً ]او[ در کتاب 

با کرامتش فرموده است: 

 ﴿أَيَـْحَسُب اْلنساُن أَْن يُتْـرََك ُسدًی﴾ اَلْقياَمة: 36 
آيا انسان گامن می کند )می پندارد( که بيهوده رها می شود؟

. اَط الُْمستَقيَم َوالّديَن الَْحقَّ  لِٰذلَِك أَرَْسَل إلَيـِهُم اْلَنبياَء لِـيُـبَـيِّـنـوا الرصِّ
بدين سبب پيامربان را به سويشان فرستاد تا راه راست و دين حق را آشکار کنند.

نَبـّي در اصل نَبيء بوده که به نبّي تبديل شده است. )نيازی به ذکر اين قاعده نيست؛ اّما اگر دانش آموزی 

پرسيد فقط برای هامن يک نفر توضيح می دهيم.(

: َوِصاِعـِهم َمَع أَقواِمـِهِم الْکاِفريَن.  ثَـَنا الُْقرآُن الَْکريُم َعْن سيـَر ِة اْلَنبياِء   َوقَْد َحدَّ
: و درگريِی آنها با مردماِن کافرشان با ما سخن گفته است. و قرآن کريم دربارٔه روِش )داستان( پيامربان 

 َولْـَنذکُْر َمثاَلً إبراهيَم الَْخليَل  الَّذي حاَوَل أَْن يُنِقَذ قَْوَمـُه ِمْن ِعباَدِة اْلَْصناِم. 
و بايد ياد کنيم مثالی را ]داستان[ ابراهيم خليل  را که تالش کرد مردمش را از عبادت بت ها نجات دهد.

به دانش آموز يادآور می شويم كه معموالً حرف »لِـ   « بعد از »فَـ   « ساكن می شود.
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َ َجميَع   فَـفي أََحِد اْلَعياِد لاَّم َخَرَج قَوُمـُه ِمْن َمديَنِتـِهم، بَِقَي إبراهيُم  َوحيداً، فَـَحَمَل فَأْساً، وَكَسَّ
َنَم الَْکبيـَر؛ ثُمَّ َعلََّق الَْفأَْس َعلٰی کَِتِفـِه َوتَرََك الَْمعبََد. اْلَصناِم ِفـي الَْمعبَِد إالَّ الصَّ

و در يکی از عيدها هنگامی که قوِم او از شهرشان خارج شدند، ابراهيم تنها ماند و تربی را برداشت 

و همٔه بت ها جز بت بزرگ را در معبد شکست؛ سپس ترب را روی دوش او آويخت و پرستشگاه را ترک کرد.

ًَة، َو ظَّنوا أَنَّ إبراهيَم  هَو الْفاِعُل، فَـأَحَضوُه لِـلُْمحاکََمِة   َولاَّم رََجَع الّناُس، شاَهدوا أَْصناَمـُهم ُمَكسَّ
َوَسأَلوُه: ﴿... أَ أَنَت فََعلَْت ٰهذا ِبـآلَِهِتنا يا إبراهيُم﴾ اَْلَنبياء: 62 

و وقتی که مردم برگشتند، بت هايشان را شکسته ديدند و گامن کردند که ابراهيم  همو اين کار را 

کرده است. )انجام دهنده است(، پس او را برای دادگاهی کردن )محاکمه( احضار کردند و از او پرسيدند: 

»... آيا تو اين کار را با خدايامنان انجام دادی ای ابراهيم؟«

َنَم الَْکبيـَر.  فَأَجابَـُهم: لَِم تَسأَلونَـني؟! اِسأَلوا الصَّ
 پس به آنها پاسخ داد: چرا از من می پرسيد؟! از بت بزرگ بپرسيد.

ام يَْقِصُد إبراهيُم ااِلْسِتهزاَء ِبـأَْصناِمـنا«. َنَم ال يَتََکلَُّم؛ إنَـّ  بََدأَ الَْقوُم يَتَهاَمسوَن: »إنَّ الصَّ
مردم رشوع به پچ پچ کردند »رشوع کردند به آهسته سخن گفنت«: قطعاً بت سخن منی گويد؛ ابراهيم فقط 

قصد دارد بت های ما را مسخره کند. 

 َو ُهنا ﴿قالـوا َحرِّقوُه َوانرُْصوا آلِـَهـتَـُکم﴾ اَْلَنبياء: 68 
و در اينجا گفتند: او را بسوزانيد و خدايانتان را ياری کنيد.

 فَـَقَذفوُه ِفـي الّناِر، فَـأَنَقَذُه اللُّه ِمْنـها. 
پس او را در آتش انداختند و خداوند او را از آن ]آتش[ نجات داد.

با الهام از منت درس اّول »ملاذا الدين« كتاب »السالم رسالتنا.« دارالكتاب اللبنانی بريوت

رِس. حيَح َوالَْخطَأَ َحَسَب نَصِّ الدَّ ِ الصَّ  َعيِّ
 .1  کاَن الَْهَدُف ِمن تَقديِم الَْقرابنِي لِْللَِهِة کَْسَب رِضاها َوتََجنَُّب رَشِّها

 .2  َعلََّق إبراهيُم  الَْفأَس َعلٰی کَِتِف أَْصـَغـِر اْلَْصـنـاِم

 .عوِب ديٌن أَْو طَريَقٌة لِلِْعباَدِة 3  لَم يَُکْن لِبَْعِض الشُّ

 .4  اَْلثاُر الَْقديـَمُة تَُؤکُِّد اْهِتامَم اْلنساِن ِبالّديِن

  .َن ِفـطْـريٌّ ِفـي اْلنـسـاِن َديُـّ 5  إنَّ الـتَـّ

 .6  ال يَتْـرُُك اللُّٰه اْلنساَن ُسدًی
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 اِعلَموا  

َمعانِـي الُْحروِف الُْمَشبَّهِة ِبالِْفْعِل َو ال الّنافَيِة لِلِْجْنِس

« آشنا  ، لَـيْـَت و لَـَعـلَّ ، لٰـِکـنَّ ، کَـأَنَّ ، أَنَّ 1  الُْحروُف الُْمَشبَّهُة ِبالِْفْعِل: با معانی دقيق حروف پرکاربرد »إنَّ
شويد:

: جملٔه پس از خود را تأکيد می کند و به معنای »  قطعاً، هامنا، به درستی که، بی گامن« است؛ مثال: إنَّ

﴿ ... إنَّ اللَّٰه ال يُضيُع أَْجَر الُْمْحِسنيـَن﴾ اَلتَّوبَة : 120 

بی گامن خدا پاداش نيکوکاران را تباه منی کند.

« حرف تأكيد است كه اسم را منصوب و خرب را مرفوع می كند؛ مانند: »إّن زيداً قائٌم.« ؛ اّما آموزش  »إنَّ

اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.

: به معنای »که« است و دو جمله را به هم پيوند می دهد؛ مثال: أَنَّ

ٍء قَديٌر  ﴾ اَلَْبَقرَة : 259  ﴿ ... قاَل أَْعلَُم أَنَّ اللَّٰه َعىٰل كُلِّ َشْ

گفت: می دانم که خدا بر هر چيزی تواناست.

« حرف تأكيد است كه بر رس جملٔه اسميّه )مبتدا و خرب( می آيد و اسم را منصوب و خرب را مرفوع  »  أَنَّ

مى كند؛ مانند: »بَلََغني أَنَّ زيداً قائٌِم«؛ اّما آموزش اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست.

: به معنای »گويی« و »مانند« است؛ مثال:  کَـأَنَّ

ُهنَّ الْياقوُت َو الَْمرْجاُن ﴾ اَلرَّحٰمن : 58  ﴿   کَـأَنَـّ

آنان مانند ياقوت و مرجان اند. 

کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدَر ُك. گويی خشنود ساخنت همٔه مردم، هدفی است که به دست منی آيد.

دانش آموز همني اندازه بداند کفايت می کند.

اطّالعات بيشرت برای دبري

: از حروف مشبهة بالفعل است كه بر رس مبتدا و خرب می آيد، اّوىل را منصوب و دومى را مرفوع  کَـأَنَّ

مى کند؛ اّما آموزش اِعراب در اين مبحث از اهداف کتاب نيست. اين حرف گاهى به معناى تشبيه است؛ 

مانند: »   كَأَنَّ َزيْداً أََسٌد «: زيد به سان شري است. و گاهى به معناى گامن می باشد؛ مانند: »كَأَنَّ َزيداً قائٌِم.«: 

تاِء ُمْقِبٌل.«: مثل اينكه  مثل اينكه زيد ايستاده است. و گاهى به معناى نزديک شدن است؛ مانند: »كَأَنَُّه ِبالشِّ

زمستان در پيش است.
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: به معنای »ولی« و برای كامل كردن پيام و بر طرف كردن ابهام جملٔه قبل از خودش است؛ مثال:  لٰـِکنَّ

﴿... إنَّ اللَّٰه لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن﴾ اَلَْبَقرَة : 243

بی گامن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشرت مردم سپاسگزاری منی كنند.

اطّالعات بيشرت برای دبري

« است كه »الف« آن در رسم الخط حذف شده؛ وىل تلّفظ مى شود و اسم را منصوب  اصل اين كلمه »الكِنَّ

و خرب را مرفوع مى كند و گاهى به معناى »استدراك« است؛ مانند: »قَاَم الْقوُم لٰكنَّ زيداً َجالٌس.« ؛ و گاهى 

براى تأكيد می آيد؛ مانند: »لَْو زَارَنـي َزيٌد َلَكْرَْمتُُه؛ لِٰكنَُّه لَْم يَِجْئ«.

لَْيَت : به معنای »کاش« و بيان گر آرزوست و به صورت »يا لَيَت« هم به کار می رود؛ مثال:

﴿    َويَقوُل الْکاِفُر يا لَيْتَـنـي کُْنُت تُراباً    ﴾ اَلنََّبأ: 40 

و کافر می گويد: ای کاش، من خاک بودم!

اطّالعات بيشرت برای دبري

باَب يعوُد يَوماً!« : اى كاش؛  براى آرزويی كه اغلب ناممكن است به كار برده مى شود؛ مانند: »لَيَْت الشَّ

جواىن روزی برمى گشت! و براى آرزوی ممكن نيز به كار می رود؛ مانند: »لَيَت الَْعليَل صحيٌح!«: اى كاش؛ 

»ما«  »لَيَْت« حرف  از  پس  گاهى  مى كند.  مرفوع  را  و خرب  منصوب  را  اسم  اين حرف  باشد.  بيامر خوب 

می آيد كه در اين صورت به علّت اختصاص آن به اسم، جايز است عمل كند و هم به علت حمل بر حروف 

همسانش مى تواند عمل نكند. و اگر »ياء متكلّم« به »ليت« وصل شود، به صورت »لَيْتَني« در می آيد و 

گاهى نيز به ندرت گفته مى شود : »لَيْتي«. در گويش عاميانه به صورت »يا ريْت!« گفته شده است.

: يعنی »شايد« و »اميد است«؛ مثال:  لَـَعـلَّ

ُكم تَْعِقلوَن﴾ اَلزُّخرُف : 3  ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

بی گامن ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم اميد است شام خردورزی کنيد!

اطّالعات بيشرت برای دبري

« اسم را منصوب و خرب را مرفوع مى كند و معناى توقّع و اميدوارى را مى رساند؛ مثال:  »لََعلَّ

»لََعلَّ الَْحبيَب قادٌم!«: اميد است كه يار از راه برسد! 

َة نازِلٌَة.«: ممكن است سختى نازل شود.  دَّ و معناى ترس از چيز ناپسند را مى دهد؛ مانند: »لََعلَّ الشِّ

.» گاهى الم اّول اين كلمه حذف و گفته مى شود »َعلَّ
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و گاهى به دنبال آن )ما( ى كافّه می آيد و آن را از عمل باز مى دارد؛ مانند: )لََعلَّام( 

و اگر ياء متكلّم به آن وصل شود، به هر دو صورت با نون وقايه و يا بدون آن می آيد؛ مانند: )لََعّل و لََعلِّني(.

« و »لَيَْت« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود؛ مثال: فعل مضارع در جملٔه دارای »لََعلَّ

لََعلَّ َحميداً يُساِفُر!                  شايد حميد سفر کند! 

لَيَْت َصديقي يَْنَجُح ِفـي الُْمسابََقِة!   کاش، دوستم در مسابقه پريوز شود!

لَيْتَنـي أُشاِهُد َجميَع ُمُدِن ِبالدي!   کاش، همٔه شهر های کشورم را ببينم! 

فعل ماضی را در جملٔه دارای »لَيَْت« با توّجه به جايگاهش در منت می توان »ماضی استمراری« ترجمه 

کرد؛ مثال: لَيَْت ناِصاً ابْتََعَد َعِن الَْکَسِل! کاش، ناص از تنبلی دوری می کرد!

هر چند ترجمٔه فعل ماضی پس از »  لَيَْت« به صورت ماضی بعيد و ماضی التزامی نيز صحيح است؛ اّما 

به منظور تسهيِل تکليف دانش آموز، ترجمٔه ماضی استمراری مطلوب است.

لَيَْت ناِصاً ابْتََعَد َعِن الَْکَسِل! 

کاش، ناص از تنبلی دوری می کرد! کاش، ناص از تنبلی دوری کرده بود! كاش، ناص از تنبلی دوری كرده 

باشد!

تذکّر مهم: در ترجمٔه صحيِح فعِل بعد از لَيَْت و لََعلَّ بايد به سياق عبارت توّجه کرد. ترجمه، هرن و علم 

است و بايد ذوق و سليقٔه مرتجم همراه توامنندی های زبانی مانند شناخِت ويژگی های زبان مبدأ و مقصد 

باشد.

سخت گريی نسبت به دانش آموز در ترجمه »لَيَت« با توّجه به معانی متفاوتش منطقی نيست.

تصاوير صفحٔه 7 کتاب از راست به چپ: 

استان  بيْستون  ايالم، کوه  استان  ِسيِْمره  درياچٔه سد  مازندران،  استان  در  بَهَنمري  استان گيالن،  در  فوَمن 

کرمانشاه، بازار گَنجَعلی خان استان کرمان، بوکان در آذربايجان غربی، فَسا در استان فارس، بندرعبّاس استان 

هرمزگان، گنبد ُسلطانيه استان زنجان و مناد کاروان شرت با نام »قزوین در مسیر جاّدٔه ابریشم«

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك )1(: تَرِجْم هاتَيـِن اْليَتَيـِن الَْکريـَمتَيـِن.

1  ﴿فَٰهذا يَوُم الْبَْعِث َولِٰکنَُّکم کُنتُم ال تَْعلَموَن﴾ اَلّروم : 56
این، روِز رستاخیز است؛ ولی شام خودتان منی دانستید. ترجمٔه استاد مهدی فوالدوند

ّف : 4 ُهم بُْنياٌن َمرْصوٌص﴾ اَلصَّ 2  ﴿إنَّ اللَّٰه يُـِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيلِـِه َصّفـاً کَأَنَـّ
بی گامن خدا كسانی را كه صف در صف در راِه او می جنگند دوست می دارد؛ گويی كه ايشان ساختامنی 

استوارند.
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در حقیقت، خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف، چنان که گویی بنایی ریخته شده از 

رُسب اند، جهاد می کنند. )ترجمهٔ استاد مهدی فوالدوند(

2 اَل الّنافيَُة لِلِْجْنِس

تاکنون دانش آموزان با سه معنای حرف »ال« آشنا شده اند: 

1 ال به معنای »نه« در پاسخ به »َهْل« و »أَ« ؛ مانند: أَ أَنَت ِمن بُجنورد؟ ال، أَنَا ِمن بريَجند. 
يک نكته ظريف در گزينش دو نام بجنورد و بريجند وجود دارد و آن اين است كه دانش آموزان در درس 

جغرافی اين دو نام را با هم اشتباه می گريند. به ويژه اينكه بجنورد مركز استان خراسان شاملی و بريجند 

مركز استان خراسان جنوبی است.

2 الی نفی مضارع؛ مانند: ال يَْذَهُب: منی رود. 

3 الی نهی؛ مانند: ال تَْذَهْب: نرو.
و به معنای »نبايد« بر رس فعل مضارع اّول و سوم شخص؛ مانند: ال يَْذَهْب: نبايد برود. 

در اين درس با معنای ديگری برای »ال« آشنا می شوند. 

معنای چهارم »هيچ ... نيست« می باشد و الی نفی جنس ناميده و بر رس »اسم« وارد می شود؛ مثال: 

﴿... ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمتَـنا ...﴾ اَلَْبَقرَة : 32

جز آنچه به ما آموخته ای، هيچ دانشی نداريم.

ال کَْنـَز أَْغَنی ِمَن الَْقناَعِة. أَمرُي الُْمؤِمننَي َعلـيٌّ  هيچ گنجی بی نيازکننده تر از قناعت )ُخرسندی( نيست.

نشانی: نهج البالغة، ج 1، ص 540

 
کامل حديث اين است:

الُم: ال رَشََف أَْعىَل ِمَن اْلِْسالِم َوال ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّْقَوى َوال َمْعِقَل أَْحَسُن ِمَن الَْوَرِع َوال َشِفيَع  َوقَاَل َعلَيِْه السَّ

ِبالُْقوِت َوَمِن اقْترََصَ َعىَل بُلَْغِة  أَنَْجُح ِمَن التَّْوبَِة َوال كَْنَز أَْغَنى ِمَن الَْقَناَعِة َوال ماَل أَْذَهُب لِلَْفاقَِة ِمَن الرَِّض 

َعِة. َوالرَّْغبَُة ِمْفتاُح النََّصِب َوَمِطيَُّة اَلتََّعِب َوالِْحرُْص َوالِْكرْبُ َوالَْحَسُد  أَ َخْفَض الدَّ الَْكَفاِف فََقِد انْتَظََم الرَّاَحَة َوتَبَوَّ

ُّ جاِمُع َمساِوِئ الُْعيُوِب. نُوِب َوالشَّ ِم يِف الذُّ َدواٍع إِىَل التََّقحُّ

اطاّلعاتی برای دبري دربارۀ الی نفی جنس

الی نفی جنس یکی از نواسخ است که مانند »إّن« عمل می کند؛ يعنی در عمل همچون »حروف مشبّهة 

بالفعل« بر جملٔه اسمیّه وارد می شود، مبتدا را به عنوان اسم خود، منصوب می کند و خرب را به عنوان خرب 



10

خود، رفع می دهد و در معنا آشکارا بر نفی خرب از همٔه افراد جنِس اسم بعد از آن داللت دارد. به عنوان 

مثال: »ال« در جملٔه »ال خادَم مائدٍة حارٌض«، الی نفی جنس است که در عمل، »خادَم« را به عنوان اسم 

خود، نصب و »حارٌض« را به عنوان خرب خود رفع داده است و در معنا بر نفی اتّصاف همٔه افراد جنس اسم 

)خادم مائده( به معنای خرب )حارض بودن( ترصیح دارد؛ به گونه ای که حتّی احتامل حارض بودن یک »خادم 

مائدة« نیز وجود ندارد. )ارائٔه چنني توضيحاتی برای دانش آموز الزم نيست.(

وجه تسمئه الی نفی جنس را به دانش آموز توضيح می دهيم. الی نفی جنس هامن گونه كه از نامش 

پيداست، وجوِد آن جنس را نفی می کند.

رِس. اِْخَتِبـْر نَْفَسَك )2(: تَرِجْم ٰهِذِه اْلَحاديَث َحَسَب قَواِعِد الدَّ

1 ... ال َخـيْـَر يف قَـوٍل إاّل َمَع الْـِفـْعـِل ... رَسوُل اللِّه 
هيچ خريی در گفتاری نيست مگر اينكه همراه كردار )عمل( باشد. 

الرسائر، ج 3، ص 615

2 ... ال ِجـهـاَد کَـِجهـاِد النَّـْفـِس ... أمرُي الُْمؤمنني عّل 
هيچ جهادی مانند جهاد با نفس نيست. )هيچ جنگی مانند جنگ با خود نيست(. 

غرر الحکم، ج 1، ص 771

3 ... ال لِـبـاَس أَْجـَمـُل ِمـَن الْـعـافيَـِة ... أمرُي الُْمؤمنني عّل 
هيچ جامه ای )لباسی( زيباتر از تندرستی نيست. 

من ال یحرضه الفقیه، ج 4، ص 406

4 ... ال فَـْقـَر کَـالْـَجـْهـِل َو ال مرياَث کَـاْلََدِب ... أمرُي الُْمؤمنني عّل  
هيچ فقری مانند نادانی )جهل( و هيچ مرياثی )ارثی( مانند ادب نيست. 

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 207

اِْخَتِبـْر نَْفَسَك )3(: اِْمَلِ الَْفراَغ يف ما يَلـي، ثُمَّ َعيِّـْن نَوَع »ال« فيـِه.

َنعام : 108  وا الَّذيَن يَْدعـوَن ِمن دوِن اللِّٰه فَـيَُسبُّوا اللَّٰه ...﴾ اَلْ 1 ﴿َو ال تَـُسـبُـّ
و کسانی را که غريِ خدا را فرا می خوانند دشنام ندهيد؛ زيرا که به خدا دشنام دهند. 

آئه کامل اين است: 

ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلی َربِِّهْم  ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِّٰه فَيَُسبُّوا اللَّٰه َعْدواً ِبَغرْيِ ِعلٍْم کَذلَِك َزيَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ

َمرِْجُعُهْم فَيَُنبِّئُُهْم ِبا کانُوا يَْعَملُوَن﴾ 
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ترجمهٔ استاد مهدی فوالدوند: 

و آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی ]و[ به نادانی، خدا را دشنام 

خواهند داد. این گونه برای هر اّمتی کردارشان را آراستیم. آن گاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد 

بود و ایشان را از آنچه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت.

ترجمهٔ استاد مهدی الهی ُقمشه ای: 

و ]شام مؤمنان[ به آنچه مشکان غیر از خدا می خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت 

خدا را دشنام دهند. این چنین ما عمل هر قومی را در نظرشان زینت داده ایم، سپس بازگشت آنها به سوی 

پروردگارشان است و خدا آنان را به کردارشان آگاه می گرداند.

2 ﴿َو ال يَـْحزُنْـَك قَولُـُهم إنَّ الِْعزََّة لِلِّٰه َجـميعـاً ...﴾ يونُس: 65
گفتارشان تو را ناراحت نكند ؛ زيرا ارجمندی، همه از آِن خداست.

3 ﴿... َهْل يَْستَِوي الَّذيَن يَْعلَموَن َو الَّذيَن ال يَْعلَموَن ...﴾ اَلزَُّمر: 9
آيا کسانی که می دانند و کسانی که منی دانند برابر هستند؟ 

لْنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه ...﴾ اَلَْبَقرَة: 286 4 ﴿... َربَّنا َو ال تَُحمِّ
پروردگارا، آنچه توانش را نداريم بر ما تحميل نکن.

ال يَرَْحُم اللُّٰه َمن ال يَرَْحُم الّناَس. رَسوُل اللِّه  

خدا رحم منی کند به کسی که به مردم رحم منی کند. 

تـمرین ها  

رِس تُناِسُب التَّوضیحاِت التّالیََة؟ ُل: أَیُّ کَلَِمٍة ِمن کَلِامِت ُمعَجِم الدَّ  اَلتَّمریُن اْلَوَّ

1 آلٌَة ذاُت یٍَد ِمَن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعریَضٍة ِمَن الَْحدیِد یُْقطَُع ِبها: اَلَْفأس
ابزاری دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن كه به كمک آن )اشیا( قطع می شود: ترب

َنم 2 تِـْمثاٌل ِمن َحَجٍر أَْو َخَشٍب أَو َحدیٍد یُْعبَُد ِمْن دوِن اللِّٰه: الصَّ
تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن كه به جای خدا عبادت می شود: بُت

3 ُعْضـٌو ِمْن أَْعضـاِء الِْجْسِم یَـَقـُع فَـْوَق الْـِجـْذِع: اَلَْكِتف
اندامی از اندام های بدن كه باالی تنه واقع می شود: شانه

: اَلَْحنیف 4 اَلتّارُِك لِلْباِطِل َو الُْمتاَمِیُل إلَـى الّدیِن الَْحقِّ
ترک كننده باطل و متامیل به دین حق: یكتاپرست
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: بََدؤوا یَتَهاَمسوَن ُهم بَـَدؤوا یَتََکلَّمـوَن ِبـَکالٍم َخـفـیٍّ 5 إنَـّ
ایشان به سخن گفنت به زبانی پنهان آغاز كردند: رشوع به پچ پچ كردند.

ایشان با زبانی پنهان رشوع به سخن كردند./ ایشان رشوع به سخن گفنت با كالمی پنهان كردند.

طرح سؤال از این بخش برای دبیر دشوار است؛ زیرا باید از كلامت و ساختاری استفاده كند كه دانش آموز 

خوانده است؛ اّما از نظر آموزشی این سؤال برای دانش آموز هم جّذاب است و هم آموزش پنهان در آن 

نهفته است.

  اَلتَّمریُن الّثانـی: تَرِْجِم الِْعباراِت التّالیََة، ثُمَّ َعیِّـِن الَْحرَف الُْمَشبََّه ِبالِْفْعِل، َو اَل الّنافیََة لِلِْجنِس.

1 ﴿قیَل اْدُخِل الَْجنََّة قاَل یا لَیَْت قَْومی یَْعلَموَن ٭ ِبـام َغَفَر لی َربّی َو َجَعلَنی ِمَن الُْمْکرَمیَن﴾ یٰس: 26 و 27 
گفته شد: داخل بهشت شو. گفت: ای كاش، قوِم من بدانند كه پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیان قرار 

داد.

]رسانجام به جرم ایامن کشته شد و بدو[ گفته شد: »به بهشت درآی.« گفت: »ای کاش، قوم من می دانستند 

که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمرۀ عزیزانم قرار داد.« ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

لَیَت = از حروف مشبّهة بالفعل

2  ﴿... ال تَـْحزَْن إنَّ اللَّٰه َمَعنا ...﴾ اَلتَّْوبَة: 40 اندوهگین نباش؛ زیرا خدا با ماست.
اندوه مدار که خدا با ماست. ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

مرتس که خدا با ماست. ترجمۀ استاد الهی قمشه ای

حرف »ال« در »ال تَـْحزَْن« الی نهی است.

3 ﴿... ال إلٰـَه إالَّ اللُه ...﴾ اَلّصافّات: 35 هیچ خدایی جز خداوند نیست.
خدایی جز خدای یگانه نیست. ترجمۀ استاد مهدی فوالدوند

معبودی جز خدا وجود ندارد. ترجمۀ آیت اللّٰه مکارم شیرازی

حرف »ال« در این آیه الی نفی جنس است. تشخیص اسم و خرب نه در این عبارت نه در عبارت های دیگر 

از اهداف کتاب نیست.

اطاّلعات بيشرت برای دبري:

إعراب كلمۀ التوحید )ال إله إال اللّٰه( 

ال: حرف نفی ونصب

إله: اسم )ال( مبنی علی الفتح، منصوب محاّلً. 
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ره بعُض النُّحاة )موجوٌد( وهو خطأ ِباعتبار وصحیٌح  وخرُب )ال( محذوٌف لِظهور الِعلْم به وتقدیره )حق( وقدَّ

باعتباٍر آخر، والصحیح الذی ال خطأ فیه وتدل علیه األدلة األخرى تقدیره بـ)حق(.

فالذین قدروه بـ)موجود( إن كان مرادهم مطلق وجود ما یعبد ِمن دون اللّٰه فهذا خطأ؛ فإنَّ اآللهَة التی 

اتّخذت ِمن دون الله كثیرٌة، قال الله تعاىل: ﴿واتَّخذوا ِمن دونه آلهة ال یَخلُقون شیئاً وهم یُخلَقون﴾

وإْن كان مرادهم بالوجود: الوجود املعترب رشعاً فهذا حقٌّ ویدلُّ علیه قوله تعاىل: )إنَّ اللّٰه یعلم ما یدعون 

من دونه من شیء( وقال: )ذلك بأنَّ اللّٰه هو الحقُّ وأنَّ ما یدعون من دونه هو الباطل( فهی آلهٌة باطلٌة.

ولكن اللّٰه أرشدنا فی التعبیر أن نأخذ بالقول الذی ال یتذرَّع متذرِّع بتفسیره بالباطل عىل منهج: ﴿یا أیها 

واب حینئذ، وهو مرادٌف للوجود الرشعی. الذین آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا﴾ فتقدیره بـ )حّق( هو الصَّ

وخرب )ال( یحذف كثیراً فی كالم العرب ویقدر فی كل مقام بحسبه، كام لو ُسِئلْت: َمن عندك؟ فُقلَْت: ال 

أحد. فإنَّك تُرید: ال أحد عندی، فَلَو ذكرت خرب )ال( خالَفت البالغة في الَقول.

وقد أكرث ابن هشام فی رسالة له مستقلة في إعراب )ال إله إال اللّٰه( من األوجه اإلعرابیة حتى أوصلها إىل 

عرشة أوجه.

4  ... ال دیَن لِـَمْن ال َعْهَد لَـُه ... رَسوُل اللِّٰه 
كسی كه هیچ }وفای به{ پیامنی ندارد، هیچ دینی ندارد.

نشانی: النوادر )للراوندی( ، ج 1 ، ص 5

: ال إِیامَن لَِمْن ال أَمانََة لَُه َوال دیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه َوال َصالَة  حدیث کامل این است: قاَل رَسوُل اللِّٰه 

لَِمْن ال یُقیُم ُركُوَعها َوال ُسجوَدها.

نشانی: بحار األنوار ، ج 72 ، ص 96 از پیامرب اكرم 

: ال ِدیَن لَِمْن ال َعْهَد لَُه. ، ِبِإْسناِدِه َعْن ُموَس بِْن َجْعَفٍر َعْن آبائِِه  قاَل رَسوُل اللِّٰه  نَواِدُر الرّاَونْدیِّ

، ثُمَّ َعیِّـْن تَرَجَمَة الَْکلِامِت الَّتی تَحتَـها  عَر الَْمنسوَب إلَی اإْلماِم َعلـیٍّ    اَلتَّمریُن الّثالُِث: أ. اِقَْرأِ الشِّ

. َخطٌّ

ــأَْبأَیَُّهــا الْفاِخــُر َجهـــالً ِبـــالنََّسْب ــأُمٍّ َو لِـ ــاُس لِـ ــا الــّنـــ ـَمـ إنَـّ

ــٍة ــن ِفضَّ ــوا ِم ــم ُخلِق ــْل تَراُه ــْبَه ــحاٍس أَْم َذَهـ ــدیٍد أَْم نُـ أَْم َحـ

ــٍة ــن طیَنـ ــوا ِم ــم ُخلِق ــْل تَراُه َهل ِســوٰی لَـــْحٍم َو َعظـْـٍم َوَعَصْببَ

ثاِبـــٍت لِـَعـقـــٍل  الَْفْخــُر  ــاَم  َوأََدْبإنَـّ َوَعــفــــاٍف  َوَحــــیاٍء 

ای که نابخردانه افتخار کننده به دودمان هستی، مردم تنها از یک مادر و یک پدرند.
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آیا آنان را می بینی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طال آفریده شده اند؟

بلکه آنان را می بینی )می پنداری( از تّکه گِلی آفریده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟

افتخار تنها به ِخردی استوار، رشم، پاکدامنی و ادب است.

شعر در بحر رمل رسوده شده و سكون كلامت قافیه به رضورت شعری است.

َفَة َو الَْموصوَف. ب( اِْستَْخِرْج ِمَن اْلَبْیاِت اْسَم الْفاِعِل، َو الِْفعَل الَْمجهوَل، َو الْجارَّ َو الَْمجروَر، َو الصِّ

ٍة، ِمن  ِلٍَب، ِمن ِفضَّ  ، ِلُمٍّ ِبـالنََّسِب،  الَْمجروَر:  َو  الْجارَّ  َو   ، الَْمجهوَل: ُخلِقوا  الِْفعَل  َو  الْفاِخُر،  الْفاِعِل:  اْسَم 

َفَة: َعـقـٍل ثاِبـٍت. طیَنـٍة، لِـَعـقـٍل، َوالَْموصوَف َوالصِّ

دربارۀ اشعار منسوب به حضت علی اختالف نظر وجود دارد:

1  گروهی انتساب این اشعار را به حضت قبول ندارند و درستِی نسبت بیش از دو بیت را به عىل
نپذیرفته اند.

2  گروهی نیز بر این باورند كه رسایندگان این اشعار هر كه بوده اند از سخنان حضت الهام گرفته اند؛ 
بنابراین، رسوده های خود را به ایشان نسبت داده اند.

بسیارى از اشعار »عىل بن اىب طالب قیرواىن« نیز به آن حضت نسبت داده شده كه تشابه اسمی موجب 

این اشتباه شده است.

  اَلتَّمریُن الّراِبُع: تَرِْجِم اْلَحادیَث النَّبَویََّة، ثُمَّ َعیِّـِن الَْمطلوَب ِمنَك.

ا هَو داٌء َو ال بَرَكََة فیِه. )اَلِْفْعَل الَْمجهوَل َو نوَع ال( 1 كُلُّ طَعاٍم ال یُْذكَُر اْسُم اللِّٰه َعلَیِْه، فَـإمنَّ
هر خوراكی )غذایی( كه نام خدا بر آن یاد نشود، قطعاً بیامری است و هیچ بركتی در آن نیست.

نشانی: تاریخ دمشق، ج 60، ص 325

فعل مجهول: ال یُْذكَُر / نوع ال: در ال یُْذكَُر الی نفی و در ال بَرَكََة الی نفی جنس 

2 ال تَْغَضْب؛ فَـإنَّ الَْغَضَب َمْفَسـَدٌة. )نَوَع الِْفْعِل(
خشمگین نشو؛ زیرا خشم مایۀ تباهی است. نوع فعل ال تَْغَضْب: فعل نهی

)توضیح اینكه دانش آموز رشتۀ ریاضی و تجربی ال تغضْب را به عنوان فعل نهی می شناسد نه فعل مضارع 

مجزوم(.

نهج الفصاحة: 2471

3 ... ال فَْقَر أََشدُّ ِمَن الْـَجْهِل َو ال ِعباَدَة ِمثُْل التََّفکُِّر. )اَلُْمضاَف إلَیِه َو نَوَع ال(
هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست.

مضاٌف الیه: التََّفکُِّر و نوع ال در ال فَْقَر و ال ِعباَدَة الی نفی جنس است.

نشانی: ِبحاُر النوار ، ج 2 ، ص 22
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حدیث کامل

، نَْوُم الَْعالِِم أَفَْضُل ِمْن أَلِْف َركَْعٍة یَُصلِّیَها الَْعاِبُد؛ یَا َعلـیُّ ال فَْقَر أََشدُّ ِمَن الَْجْهِل َوال  : یَا َعلـیُّ َوقاَل 

ِعبَاَدَة ِمثُْل التََّفكُِّر.

رَْجـَمـِة.   اَلتَّمریُن الْخاِمُس: لِـلـتَـّ

1ــ َجلََس: نشست 
اِْجلِْسَن: بنشینیدال تَْجلِسوا: ننشینیدَجلَْسنا: نشستیم

اَلَْمْجلِس: جای نشسنتاَلْجالِس: نشستهاِْجلِسوا: بنشینید

2ــ أَْجلََس: نشانید 
ال تُْجلِسی: ننشانیُْجلِسوَن: می نشانند أَْجلِْس: بنشان

اَْلْجالس: نشانیدن لَْم یُْجلِسوا: ننشانیدندَسُیْجلُِس: خواهد نشانید

3ــ َفِهَم: فهمید 
لَْم أَْفَهْم: نفهمیدم، نفهمیده امَقْد َفِهْمَت: فهمیده ای َفِهَمْت: فهمید

َسْوَف یَْفَهُم: خواهد فهمیداِْفَهْم: بفهمال یَْفَهُم: منی فهمد

َم: فهامنید  4ــ َفهَّ
ـَم: فهامنیده شد َفهَّْمُت: فهامنیدم َم: نخواهد فهامنیدُفـهِّ لَْن یَُفهِّ

ْم: باید بفهامند ُم: خواهم فهامنید اَلُْمَفهِّم: فهامننده لِـُیَفهِّ َسْوَف أَُفهِّ

5  ــ َقطََع: بُرید 
کانا یَْقطَعاِن: می بُریدندکانوا َقطَعوا: بُریده بودندُقِطَع: بُریده شد

اَلَْمْقطوع: بُریده شدهاَلْقاِطَعة: بُرندهال تَْقطَْع: نبُـر

شد  بُریده  اِنَْقطََع:  ـ  6 ـ 
ما انَْقطََع: بُریده نشد

بُریده  نشد،  بُریده  یَْنَقِطْع:  لَْم 

نشده است
َسَیْنَقِطُع: بُریده خواهد شد

 ااَِلنِْقطاع: بُریده شدنلِـَیْنَقِطْع: باید بُریده شود لَْن یَْنَقِطَع: بُریده نخواهد شد 

7ــ َغَفَر: آمرزید
 َقْد َغَفَر: آمرزیده استلَْیَتـُه َغَفَر: ای كاش می آمرزید لَْیَتـُه یَْغِفُر: ای كاش بیامرزد

 اَلَْمْغفور: آمرزیده شدهاَلَْغّفار: بسیار آمرزنده ال یُْغَفُر: آمرزیده منی شود 

8   ــ اِْسَتْغَفَر:

آمرزش خواست 

آمرزش خواسته ایداِْسَتْغَفرُت: آمرزش خواستم اْسَتْغَفرْتُم:  ااَِلْسِتْغفار: آمرزش خواسنتَقِد 

ال یَْسَتْغِفروَن: آمرزش منی خواهنداِْسَتْغِفْر: آمرزش بخواهأَْسَتْغِفُر:  آمرزش   می خواهم
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 اَلتَّمریُن الّساِدُس: این رسود را بخوان؛ سپس به فارسی ترجمه کن.

َعواِت یا ُمجیَب الدَّ یا إلٰـهـی ، یا إلٰـهــی  

َو کَـثیَر الْبَـرَکـاِت اِْجَعِل الْـیَـْوَم َسـعیداً  

ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندۀ دعاها؛ امروز را خوش اقبال و پُر برکت بگردان )قرار بده(.

َو فَمـی ِبالْبََسامِت ْدَر انِْشاحـاً   َو اْمَلِ الصَّ

َو أَداِء الْـواِجـبـاِت َو أَِعّنـی فـی ُدروسـی  

و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پُر کن و مرا در درس هایم و انجام تکالیف یاری کن.

ِبـالُْعلوِم الّناِفعاِت َو أَنِـْر َعْقلـی َو قَلْبـی  

َو نَصیبی فی الَْحیاِة َو اْجَعِل التَّْوفیَق َحظّی  

و ِخردم و دلـم را با دانش های سودمند روشن کن )نورانی کن(.

و موفّقیّت را بخت و بهرۀ من در زندگی قرار بده.

شاِمالً کُلَّ الِْجهـاِت نیَـا َسـالمـاً   َو اْمـَلِ الدُّ

ِمْن رُشوِر الْحاِدثاِت َو اْحِمنی َو اْحِم ِبالدی  

و دنیا را از صلحی فراگیر در همۀ جهت ها پر کن.

و مرا و کشورم را )رسزمینم را( از پیشامدهای بد نگهداری کن.

این شعر در کتاب های درسی کشورهای عربی آمده است.

این رسوده در بحر رمل است.

 معانی کلمۀ »أَّی«

معانی »أَّی«: کدام، هیچ، چه، هرگونه

﴿قُِل اْدُعوا اللَّٰه أَِو اْدُعوا الرَّحمَن أَیًّا ما تَدعو فَلَُه اْلَسامُء الُْحسنی ...﴾ اَْلرساء: 110

بگو: اللّٰه را بخوانید یا رحامن را بخوانید؛ هر یک را بخوانید، او بهرتین نام ها را دارد.

﴿ِبـأَیِّ َذنـٍب قُـِتـلَـْت﴾ التكویر: 9 

به کدامین گناه کُشته شد؟ به چه گناهی کُشته شد؟

رِسالَُة اْلسالِم قائِـَمٌة َعلَی أَساِس الَْمنِطِق َو اْجِتناِب أَیِّ إساَءٍة.

رسالت اسالم بر پایۀ خردورزی و دوری از هرگونه بدی استوار است.

أَیَّ َشیٍء فی الْعیِد أُهدی إلَیِك؟ چه چیزی را در عید به تو هدیّه کنم؟

أَیُّ لَوٍن أَفَضُل لُِغرفَِة النَّوم؟ کدام رنگ )چه رنگی( برای اتاق خواب بهرت است؟
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ِمْن أَیِّ بَلٍَد أَنَت؟ تو اهل کدام شهر هستی؟

ٍظ: بی هیچ مالحظه ای دوَن أَیِّ تََحفُّ

نوشتار باال در صورتی كه دانش آموزی درباره اش پرسید به او ارائه می شود.

 معانی کلامت »اَلَّذی، الَّتی، اَلَّذین«

کلامت »اَلَّذی« ، »اَلَّتی« و »اَلَّذیَن« در زبان عربی »اسم موصول« نام دارند.

اَلَّذی و اَلَّتی: کسی که / اَلَّذیَن: کسانی که

اَلَّذی یَجتَِهُد فی َحیاتِـِه، فَـهَو یَنَجُح.

اَلَّذیَن یُحاِولوَن فی أَعاملِِهم، فَُهم یَنَجحوَن.

هرگاه اسم موصول بعد از یک اسِم دارای »اَلـ   « بیاید، به معنای »که« است.

اَلُْمَعلِّموَن یُِحبّوَن الطُّاّلَب الَّذیَن یَحرَتِموَن زَُمالئَُهم.

َذَهبُت إلَی الُْمتَحِف الَّذی فیِه آثاٌر ما قَبَْل اْلسالِم.

رََجعُت ِمَن الْـَمکتَبَِة الَّتی قُرَْب بَیتـی.

و در آغاز جمله به معنای »کسی که« ، »کسانی که« و »چیزی که« است.

ُْهم ِبَعذاٍب أَلیٍم﴾ اَلتَّوبَة: 34 َة َو ال یُنِفقونَها فی َسبیِل اللِّٰه فَبَشِّ َهَب َو الِْفضَّ ﴿... َو الَّذیَن یَکِنزوَن الذَّ

نوشتار باال در صورتی كه دانش آموزی درباره اش پرسید به او ارائه می شود.

تـمرین      

جمله های زیر را با دّقت در معنای اسم موصول ترجمه کنید.

﴿إنَّ الَّذیَن آَمنوا َو الَّذیَن هادوا َو الّصاِبئوَن َو النَّصاری َمن آَمَن ِباللِّٰه َو الْیَوِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِحاً فاَل َخوٌف 

َعلَیِهم َو ال ُهم یَحزَنوَن﴾ اَلْامئَِدة: 69

﴿یا أیَُّها الَّذیَن آَمنوا آِمنوا ِباللِّٰه َو رَُسولِِه َو الِْکتاِب الَّذی نَزََّل َعلَی رَسولِِه َو الِْکتاِب الَّذی أَنزََل ِمن قَبُْل﴾ 

اَلنِّساء: 136

﴿یا أَیَُّها الّناُس اْعبُدوا َربَُّکُم الَّذی َخلََقُکم َو الَّذیَن ِمن قَبلُِکم ...﴾ اَلَْبَقرَة: 21

﴿اَلَّذیَن إذا أَصابَتُْهم ُمصیبٌَة قالوا إنّا لِلِّٰه َو إنّا إلَیِه راِجعوَن ...﴾ اَلَْبَقرَة: 156

َسَة الَّتی کَتََب اللُّٰه لَُکم ...﴾ اَلْامئَِدة: 21 ﴿یا قَوِم اْدُخلوا اْلَرَض الُْمَقدَّ



18

  دانش افزایی برای دبیر )نه برای دانش آموز(   

1  الصل اللغوي لَِكلَِمِة »ُخرافَة« حسب لسان العرب البن منظور: »والُخرافُة الحدیُث الـُمْستَْملَُح من 
من  أَو  ُعْذرََة  بني  من  ُخرافة  أَنَّ  ُخرافة  قولهم حدیُث  في  الكلبي  ابن  ذكر  ُخرافة،  وقالوا: حدیث  الكِذِب. 

بوه فجرى  ُث بأَحادیَث ِمـاّم رأی یَْعَجُب منها الناُس فكذَّ ُجَهیْنَة، اْختَطََفتْه الِجنُّ ثم رجع إىل قومه فكان یَُحدِّ

عىل أَلُْسِن الناس.«

خرافة: رجٌل ِمن بني عذرة، غاَب عن قبیلته زمناً ثمَّ عاد فزََعَم أنَّ الجنَّ استهوته وأنَّه رأى أعاجیَب جعل 

ها علیهم، فأكرث، فقالوا في الحدیث املكذوب )حدیث ُخرافة( وقالوا فیه )أكَذُب ِمن خرافة(. یقصُّ

ُف أربعة أحرف من الحرف املشبهة بالفعل و هي:  2  تُخفَّ
، فیقال: إِْن وأْن وكأْن ولكْن، فتُهَمل عندئٍذ فال تعمل. إنَّ وأنَّ وكأنَّ ولكنَّ

3  اَلَْحنیف )جمع آن اَلُْحَنفاء(: آنكه دلبسته و پیرو دین اسالم است، هركس كه بر دین حضت ابراهیم  
است، یگانه و یكتاپرست. برگرفته از َحِنَف، َحَنفاً: پاى او به سمت داخل كج شد. / َحَنَف رِْجلَُه: پاى خود را كج 

كرد. منظور از حنیف کسی است که راهی که دیگران رفته اند را نرفته و از آن کج شده است. )راه نادرست 

اکرثیت(

: آتـٰى ، أَتـٰى ِبـ ، اِْجتَلََب ، اِْستَْجلََب ، اِْستَْحَضَ ، جاَء ِبـ ، َجلََب و ... در گویش  4  مرادفات كلمة أَْحَضَ
عامیانۀ عراقی و حجازی »جاْب« گفته می شود که مضارع آن »ِیجیْب« و امرش »جیْب« است.

د كائناً حیّاً سواء كان إنساناً  5 ما الفرق بین الصنام والوثان؟ الصنام والوثان هي عبارٌة عن متاثیل تجسَّ
أو حیواناً، تُصَنُع ِمن الحجارة أو الخشب أو الذهب أو الحدید أو غیرها، وكانْت تُتََّخُذ تلك التامثیل كآلهة تعبد 

عوب املوجودة. قدیامً، لكن هذه العبادة تاَلَشْت تقریباً في عرصنا الحالی باستثناء عدٍد ِمن الشُّ

امت أو متاثیل كانْت تتَّخذ كآلهة في الُعصور الغاِبرة، یَقوُل البعض بأّن الصنام هي  الصنام والوثان مجسَّ

نفس الوثان دون أی اختالٍف بینهام، َو یُقاُل ِبأَنَّ هناك فرقاً بینهام. قد ذكر أّن الصنام هي جامدات ال حیاة 

فیها وال روح، حیث أنّها ال تنطق وال تسمع وال تنفع وال تض، مصنوعٌة من الحجارة أو الخشب ... إلخ، وتكون 

عىل هیئِة متاثیل أو غیرها. أّما الوثان فهي كل ما یعبد ِمن غیر اللّه، سواء كان هذا الشيء إنساناً، أو حیواناً، 

أو نباتاً، أو جامداً، فكلمة الوثان هي عامة وشاملة لكافَّة اللهة التی كان یعبدها البش قدیامً، حیث أّن كل 

صنم یعترب وثناً، ولیس كّل وثٍن صنامً.

6  تََهاَمَس )َهَمَس( الرَُّجالِن: آن دو مرد با هم راز گفتند؛ »تََهاَمُسوا رِسّاً«: محرمانه با هم راز گفتند.
یِنیَُّة«: شعائر دینی، مظاهر عبادت و نیایش. ِعیرَة است؛ »الشعائُِر الدِّ َعائِر جمع الشَّ 7  اَلشَّ
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8  معنای کلمۀ »قُربان« در فارسی و عربی فرق دارد؛ اَلُْقْربَان جمع آن اَلَْقرَاِبین است.
آنچه كه مسلامنان در راه خدا قُرباىن كنند. »قربان« در فارسی »قربانی« گفته شده است. 

اصل معنای »قربان« نزدیک شدن و مصدری از فعل »قَرَُب« است. 

قَرَُب ـُ قُْرباً و قُْربَاناً و ِقْربَاناً: نزدیک شد. قَرَُب ِمْنُه َو قَرَُب إلَیْه: به او نزدیک شد.

9  اَلَْکِتف جمع آن اَلِْكتََفة و اَْلَكْتاف استخوان پهن رسشانه و مؤنث است. 

10  در کلامتی مانند: إله، هذا، ذلك در الفبای نخستین صدر اسالم که هنوز پیشفته نبود، حروف کشیدۀ 
)و ــ ا ــ ی( وجود نداشت. این کلامت، هنوز با رسم الخّط آغازین نوشته می شود. بعدها حرف »و« منایندۀ 

صامِت »V« و مصوِِّت کشیدۀ »OO« شد و حرف »ی« نـامیندۀ صامِت »Y« و مصوِّت کشیدۀ »I« شد. 

حرف »ا« نیز در این میان منایندۀ همزه و مصوِّت کشیدۀ »A« شد. عالمت »شـ   « بدون نقطه )سـ( به معنای 

»تشدید« شد که به تدریج یک دندانه اش افتاد. عالمت »خـ « بدون نقطه )حـ( نیز منایشگر »سکون« بود 

که بعدها تغییرات زیادی منود و امروزه به صورت » ـْ « نوشته می شود.

مة درست است،  11  آنچه از نظرات زبان دانان برداشت می شود این است که برای پیش گفتار کتاب، املقدِّ
مة. نه املقدَّ

در معجم اللغة العربیة املعاصة، أحمد مختار، ص 1786 آمده است:

مات الکتب با تحتویه«. مة الکتاب: ما یقّدمه املؤلف من بیانات حول موضوعه »توحی مقدِّ مقدِّ

مة الخطبة: کالم استهاللّی یبدأ له الخطیب خطبته. مقدِّ

مة الکتاب: ما یُذکر فیه قبل الشوع في املقصود لرتباطها ... مقدِّ

و در معجم التعریقات جرجانی  ص 189 و190 آمده است:

مة: تُطلَق تارًة علی ما یتوقَّف علیه البحاث التیة، وتارًة تُطلَق علی قضیة جعلت جزء القیاس، وتارًة  املقدِّ

تطلق علی ما یتوقف علیه صحة الدلیل.

و در فرهنگ لغت فارسی عمید، ص 966 آمده است:

مة = پیش رفته، پیش افتاده، پیش کرده شده، پیش رو، جلو، نقیض مؤّخر. املقدَّ

مة = اّول چیزی، طلیعه، مطلبی که قبالً گفته شود برای فهم مطالب دیگر، آنچه در ابتدای کتاب  املقدِّ

نوشته شود.

در موسوعة کشاف اصطالحات الفنون، عالمه محّمد علی التهانوی ج 2 ص 1629 توضیح مبسوطی در 

خصوص املقّدمة آمده است.
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و در لسان العرب، ج 12، ص: 469 می خوانیم:

متَه إِلیك. في كتاب معاویة إِىل َملك الروم : لَكونَن ُمَقدِّ

مة الكتاب و  َم ، و قد استعیر لكّل شیء فقیل: ُمَقدِّ م بعنى تََقدَّ ُم الجیش، من قَدَّ أَي الجامعة التي تتَقدَّ

متهام.  مُة اِلبل و الخیل و ُمَقدَّ مة الكالم، بكس الدال. قال: و قد تفتح. و ُمَقدِّ ُمقدِّ

الفائق ىف غریب الحدیث، ج 1، ص: 41

َمِة  اِل إالَّ في ُمَقدَّ اِل، و عن ثَْعلَِب فَتُْح دالِِه ، و فیه أَنَّ ثَْعلََب مل یَْحِك فَتَْح الدَّ َمُة الَجیِْش ، بكْسِ الدَّ و ُمَقدِّ

َمُة، ِبفتِْح  َمِة الَجیِْش فقد نََقلَه الَزَْهِریُّ عن بعٍض و نَّصه: و قیَل: إنَّه یَجوُز ُمَقدَّ ا في ُمقدِّ الَخیِْل و اِلِبِل. و أَمَّ

اِل. الدَّ


