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 بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 ت عمٌد زّ دعسٌّ  :تهٌه وتنظٌم -متن وترجمه عربی دهم تجربی ورٌاضی

ْرسُ  لُ  اَلدَّ  )درس اول (  اْْلوَّ

 او همان خداست.    للاه  هو   ذاك                                                       

رْ  ه لِِتْلك   اهْنظه ر  ه اْلغهصونِ  ذاتِ                                                الشَّج   النَِّضر 

 .نگاه کن  دارای شاخه های تر و تازه به آن درخت ِ

ٌف   تْ  ک  م  ة   ِمنْ  ن  بَّ ٌف   و                                               ح  تْ  ک  ه صار  ر   ش ج 

 ؟ چگونه ازدانه ای رشد کرد وچگونه درختی شد

ثْ  نْ  لقه  و   ف اْبح  االَّذي م  ا ٌهْخِرجه                                       ذ  ه ِمنه  ر   الثَّم 

 می آورد)پدٌدمی آورد(؟بٌرون وبگوچه کسی ازآن مٌوه  جستجوکنپس 

رْ  و   تهها                                       الَّتً الشَّمسِ  إِل ی اْنظه ذو  ه ج  ِعر  ْست   مه

 فروزان است نگاه کن.وبه خورشٌدی که پاره آتش آن 

ة                                                   ِبها و   ضٌاء   فٌها رار  ه ح  ِشر  نت   مه

 .،گرما وحرارت پراکنده استدرآن است وبه وسٌله آن  نوروروشنی

نْ  ا م  ها الَّذي ذ  د  وِّ  فً                                    أ ْوج  ه ِمثل   اْلج  ر   الشَّر 

 آورده است؟ پدٌدپاره آتش اخگروچه کسی آن را درفضا مانند 

ه  هو   ذاك  
ٰ
هه                                                  الَّذي للّا مه ه أ نعه ِمر  نه   مه

 است.وروان او همان خداوندی است که نعمتهاٌش رٌزان 

ة   ذو ة   ِحکم  ة   و                                                   بالِغ  ه قهدر  ِدر  قت   مه

 کامل ونٌروی توانمند است. وتدبٌری حکمتدارای 

رْ  لِ  إِل ی اهْنظه نْ  اللٌَّ د                                               ف م  ه فٌهِ  أ ْوج  ر   ق م 

 ؟ را درآن پدٌد آورد شبه شب نگاه کن پس چه کسی ماه

هه  و   م   زان  ْنجه
رِ                                                    ِبأ  ر  الدُّ ه ک  ِشر  نت   اْلمه

 وآن )شب(را با ستارگانی مانند مروارٌدهای پراکنده زٌنت داد؟

رْ  و   ٌمِ  إِل ی اْنظه نْ  اْلغ  ل                                          ف م  ه ِمْنهه  أ نز  ر  ط   م 

 نازل کرد؟ را شوبه ابر نگاه کن پس چه کسی ازآن باران
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ْرسُ   )درس دوم ( الّثانً اَلدَّ

ةُ  اَْلَمواِعظُ  ٌَّ  پندها و نصاٌح شمارشی )عددی( از پٌامبر خدا )ص( .هللاِ)صلّی هللاُ علٌه وآلِه وسلّم( َرسولِ  ِمن اْلَعَدد

ْغفُِرهُ  ْل ُظْلم   :َثالَثة   اَلظْلمُ  ْغفُِرهُ، ُظْلم   وَ  هللاُ، ٌَ ْتُرُکهُ  ْل ُظْلم   وَ  ٌَ غفُِرهُ  ْل يذَفاّما الّظلُم الَّ   .ٌَ  َعظٌم ﴾ لَُظْلم   كَ رالشِّ  ﴿إنَّ  :هللاُ  قالَ  .كُ رَفالشّ  هللاُ  ٌَ

ظلم سه )نوع( است : ظلمی که خدا آنرا نمی بخشاٌد ، و ظلمی که آنرا می بخشاٌد و ظلمی که آن را ترک نمی کند . و اّما ظلمی 

 د فرمود : ﴿ قطعا شرک ظلم بزرگی است ﴾که خداوند آنرا نمی بخشاٌد ، شرک است . خداون

ا لمُ  وامَّ غفُِرهُ هللاُ، الَّذي الظُّ ِهم، َبٌنَ  وَ  َبٌَنُهم ما فً اْلِعباِد انفَُسُهم َفُظلمُ  ٌَ ْتُرُکهُ  أّما الظلم الّذی ْل وَ  َربِّ  .َبْعضا   َبْعِضِهم اْلِعبادِ  هللاُ،َفُظلمُ  ٌَ

خداوند  که لم بندگان بر خودشان نسبت به آنچه مٌان آنها و خداٌشان است ، و اّما ظلمیو اّما ظلمی که خداوند آنرا می بخشاٌد ، ظ

 .آنرا ترک نمی کند ، ظلم بندگان به ٌکدٌگراست

ثَ  وْ أَمسِجدا ، َبَنی ال ،أوْ َنخ أوَغَرسَ  بِئرا ، َحَفرَ  أوْ نهرآ ،  یأوأجرَ لََّم ِعلْما ،ع َمنْ  :َموتِهِ  بَعدَ  رهِ قب فً هوَ  وَ  أْجُرُهنَّ  للِْعَبدِ  ٌَْجري َسبع    أوْ ُمْصَحفا،  َورَّ

 .َموتِهِ  َبعدَ  َولَدا  ٌَسَتغفُِرلَهُ   َتَركَ 

هفت )چٌز( بعد از آنکه انسان در قبرش باشد ثوابش برای او جاری می گردد : کسی که دانشی را )به دٌگران( ٌاد داده است  

ا کنده است ٌا نخلی را کاشته است ٌا مسجدی راساخته است ٌا )آموخته است( . آب نهری را جاری ساخته است . چاهی ر

را  به ارث گذاشته است ٌا فرزندی را  به جای گذاشته است که بعد از مرگش براٌش طلب آمرزش می  مصحفی )قرآن مکتوب(

 کند .

ْحَمةَ  هللاُ  َجَعلَ  َتراَحمُ  اْلُجزءِ  ٰذلِكَ  َفِمنْ  واِحدا ، لَ ُجزءا  وأَنزَ  تِسعٌَن ُجزءا   تِسَعة  وَ  ُجزٍء،َفأْمَسَك ِعنَدهُ  ِمَئةَ  الرَّ   .اْلَخْلقُ  ٌَ

جزء را نزد خود نگهداشت و ٌک جزء به زمٌن فروفرستاد و از آن ٌک جزء بشر  99خداوند برای رحمت صد جزء قرار داد و 

 به همدٌگر رحم می کنند .

کِْفً َطعامَ  إِنَّ  ٌَ ٌَکْفًِ الثَّالَثَة واْلرَبَعَة،ُکلوااِْلثْ  َطعامَ  اِْلْثَنٌِن،وَ  اْلواِحِد  قوا،َفإِنَّ  ْل َجمٌعا  وَ  َنٌِن   .الَجماَعةِ  اْلَبَرَکَة َمعَ  َتَفرَّ

براستی ٌک غذا برای دونفر کافی می باشد و دو غذا برای سه و چهار نفر کافی می باشد ، همگی بخورٌد و پراکنده نشوٌد ، و 

 مسلما برکت همراه با جماعت است .

  .َفَعلٌَکُم بِاْلَجماَعةِ  َثالَثٍة؛ ِمن َخٌر   اْثَنٌِن وأرَبَعة   ِمنِ  َخٌر   َثالَثة   وَ  واِحدٍ  ِمن َخٌر   نِ  اِاثن 

 دو بهتر از ٌک است و سه بهتر از دو است و چهار بهتر از سه است ؛ و شما با جماعت باشٌد .

نابٌُع الحکَمةِ  َصباحا ،َظَهَرتْ  أرَبعٌنَ  أخلََص ِِلِ  من   .لِسانِهِ  َعلیَ  َقلبِهِ  ِمنْ  ٌَ

 هرکس چهل صبح برای خدا إخالص ورزد ، سرچشمه های حکمت  و دانش از قلبش بر زبانش جاری گردد .

  .الّنارُ  وَ  اْلَعداَوةُ  وَ  اْلَوَجعُ  وَ  اْلَفقرُ  :َکثٌر   َقلٌلُها ْرَبَعة  أ

 زی(  و آتش )جهّنم(چهار )چٌز(  اندکش زٌاد است :  تنگدستی و درد  و دشمنی )کٌنه ور

 ( جزء در طلب )روزی( حالل است .9عبادت  ده جزء است که نهه ) .اْلَحاللِ  َطلَبِ  فِی تِسَعُة أجزاءٍ  َعَشَرةُ أجزاءٍ  اَْلِعباَدةُ 

َتناَجٌاِن َفال کانَ  إذا  ٌَ  ، مٌان آن دو وارد نشو . هرگاه دو )نفر( با هم راز می گوٌند )دِر گوشی نجوا می کنند( .َبٌَنُهما َتْدُخلْ  اْثناِن 
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ْرسُ   )درس سوم ( الّثالِثُ  اَلدَّ

(باران ماٌی )  السََّمك  َمطَر     

قُ  َهل امِ  ِمنَ  ٌَومٍ  فً تَری أنَ  ُتَصدِّ ٌّ ماءِ  ِمنَ  َتَتساَقطُ  أَسماكا   اْْل آٌاباورمی کنی که روزی ازروزها ماهی ها را ببٌنی که ازآسمان می !؟السَّ

 افتند؟

ْلجِ  اْلَمَطِروَ  نُزولَ  إنَّ   ماءِ  ِمنَ  الثَّ ؛ َشًء   السَّ ًٌّ  .مسلما بارش باران وبرف از آسمان ٌک چٌز طبٌعی استطَبٌع

َمِك؟ َمطرَ  نَری أنَ  ٌُْمکِنُ  أ َولکِٰنْ   ا ؟ فِْلما   لٌَسَ  وَ  َحقٌَقة   اْلَمَطرُ  ٌکَوَن ٰذلِكَ  أنَ  تَظنُّ  َهل !السَّ ٌّ   !َخٌال

   .وفٌلمی خٌالی نٌست.آٌا گمان می کنی که آن باران حقٌقی باشد؟ماهی را ببٌنٌم واما آٌا امکان داردکه باران

َورِ  ٰهِذهِ  إِلَی َفاْنُظرْ  َحَسنا   قَ  َحتَّی الصُّ  .خوب پس به اٌن تصاوٌر نگاه کن تا باور کنی.ُتَصدِّ

ماِء؛ ِمنَ  َسماكِ اْْل  ُسقوطَ  ُتشاِهدُ  أنتَ  بِِدقٍَّة؛ اُنُظرْ  َة )َمَطرَ  الّظاِهَرةَ  ٰهِذهِ  الّناسُ  ٌَُسّمً .أَسماکا   ُتْمِطرُ  ماءَ السَّ  َکأنَّ  السَّ ٌَّ بٌع َمِك( الطَّ  السَّ

مردم اٌن پدٌده طبٌعی را باران . مثل اٌنکه آسمان ماهی ها می بارد، توافتادن ماهی ها را از آسمان می بٌنی. به دقت نگاه کن  

 .ماهی می نامند 

َرتْ  ٌَّ ْحُدُث )َمَطرُ  .َجوابا   لَها َوَجدوا َفما َسَنواٍت َطوٌلَة   لّناسَ ا الّظاِهَرةُ  ٰهِذهِ  َح َمِك( ٌَ ا   السَّ ٌّ ةِ  فً َسَنو ٌَّ   .اْلُوسَطی فً أَِمرٌکَا اْلُهندوراس ُجمهور

باران ماهی ساالنه در جمهوری هندوراس در  اٌن پدٌده مردم را سالهای طوالنی شگفت زده کرده وبرای آن جوابی نٌافتند

 .ی مرکزی اتفاق می افتدامرٌکا

َتٌنِ  الّظاِهَرةُ  هِذهِ  َتحُدثُ  َنةِ  فً َمرَّ ة   رٌاحا   وَ  َبرقا   وَ  َرعدا   َعظٌَمة  وَ  َسوداءَ  َغٌَمة   الّناسُ  َفٌاُلِحظُ  .أَحٌانا   السَّ ٌَّ ةِ  َشدٌدا   َمَطرا   وَ  َقو  أَو ساَعَتٌنِ  لُِمدَّ

 .أَکَثر

 ومردم به مدت دوساعت ٌا بٌشتر تکه ابر سٌاه بزرگی ورعد وبرق وبادهاٌی قوی .تداٌن پدٌده گاهی دوبار در سال اتفاق می اف

 .وبارانی شدٌد را مالحظه می کنند

أُخُذَها َسماِك،بِاْْل  اْْلَرُض َمفروَشة   تُصبِحُ  ُثمَّ  ٌَ  َعجٌَبِة؛الْ  الّظاِهَرةِ  تِْلكَ  ِسرِّ  َمعِرَفةَ  اْلُعلَماءُ  حاَولَ  .َتناُولِها وَ  لَِطبِخها الّناسُ  َف

دانشمندان برای شناخت راز آن پدٌده ی .ومردم آنها را برای پختن وخوردنش می برند،سپس زمٌن با ماهٌها پوشٌده می شود   

 .عجٌب تالش کردند

فِ  اْلَمکانِ  لِزٌاَرةِ  َفرٌقا   َفأَْرَسلوا  َعرُّ دٌدِة، مطارِ اْْل  ٰهِذهِ  َبعدَ  رِض اْْلَ  َعلَی َتَتساَقطُ  الَّتً َسماكِ اْْل  َعلَی َوالتَّ  الشَّ

 .بر زمٌن می افتند فرستادند اٌن بارانهای شدٌدوگروهی را برای دٌدن محل وشناختن ماهی هاٌی که بعد از 

 اْلُمجاِوَرةِ  بِاْلمٌاهِ  ُمَتَعلَِّقة   لٌََستْ  َسماكَ اْْل أَنَّ  اْْلَمرِ  فً اْلَغرٌبَ  َوٰلکِنَّ  واِحٍد، َنوعٍ  وَ  واِحدٍ  بَِحجمٍ  اْْلَرِض  َعلَی اْلُمنَتِشَرةِ  َسماكِ اْْل  َجمٌعَ  أَنَّ  َفَوَجدوا 

واما شگفتی کار آن است که ماهی ها متعلق  و آنها درٌافتند که همه ماهی ها ی پراکنده شده در زمٌن به ٌک نوع واندازه هستند

 .به آبهای مجاور نٌستند

ًِّ  اْلُمحٌطِ  بِمٌاهِ  َبلْ   ْبُعدُ  الَّذي اْْلَْطلَس   .َسماكِ اْْل  ُسقوطِ  َمَحلِّ  َعنْ  کٌلومترٍ  َة ِماَئَتًَمسافَ  ٌَ

 .بلکه متعلق به آبهای اقٌانوس اطلس هستند که به فاصله ی دوٌست کٌلومتراز محل سقوط ماهی ها دور هستند

 علت شکل گٌری اٌن پدٌده چٌست؟ الّظاِهَرِة؟ ٰهِذهِ  َتشکٌلِ  َسَببُ  هوَ  ما

ٌَسَحبُ  شدٌد   ْحُدُث إْعصار  ٌ ماءِ  إلَی َسماكَ ْْل ا َف ةٍ  السَّ أُخُذها وَ  بِقوَّ فقِدُ  وَ  َبعٌدٍ  َمکانٍ  إِلَی ٌَ ٌَ   .اْْلَرِض  َعلَی َتَتساَقطُ  ُسرَعَتهُ  ِعنَدما 

ووقتی سرعتش را از  وآنها را به محلی دور می کشانند ماهی ها را با قدرت  به آسمان می ِکشدگردباد شدٌدی اتفاق می افتد  

 .بر روی زمٌن می افتنددست می دهد ماهٌها 
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ومِ  بِٰهَذا اْلُهندوراس فً الّناسُ  ٌَحتَفلُ  ٌَ ا   اْل ٌّ َمِك (. َمَطرِ  ٌَُسّموَنُه ) ِمهَرجانَ  وَ  َسَنو ماءِ  ِمنَ  لَ انزفَ السَّ َمراتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفأْخَرجَ  ماء   السَّ  لَُكم. ِرْزقا   الثَّ

 (ٕٕاَْلَبَقَرة) 

و)خداوند( از آسمان آبی را  «باران ماهی می نامندجشنواره ی   »وآن را  گٌرند مردم هندوراس ساالنه اٌن روز را جشن می

 .فرو فرستاد و به وسٌله ی آن ازمٌوه ها رزق وروزی را برای شما خارج کرد

 

ْرسُ   )درس چهارم ( الّرابِعُ  اَلدَّ

ٌُشُ  عا ًُّ  اَلتَّ ْلم  (همزٌستی مسالمت آمٌز)   السِّ

َ  َفإنَّ  اْجتِناِب اْْلِساَءِة؛ وَ  اْلَمنِطقِ  أَساسِ  قائَِمة  َعلَی اْلُعصورِ  َمرِّ  ِم َعلَیسالاْْل  ِرسالَةُ  کاَنتْ  لََقد
ٰ
قولُ  هللّا ٌَ: 

  .وبراستی خداوند می فرماٌد.براساس منطق ودوری ازهر بدی استواربوده است قطعا پٌام اسالم درگذر زمانها

َئُة ِاد َْل  اْلَحَسَنُة وَ  تَسَتِوي ْل ﴿وَ  ٌِّ ًَ أحَسُن َفإَذا َفع بالّتًالسَّ هُ َعداَوة   َوَبٌَنهُ  الّذی َبٌَنكَ  ه ًٌّ  کانَّ لَتْ  َحمٌم ﴾ َول  3ٖ : فُصِّ

خوبی وبدی ٌکسان نمی باشد تو آن را با بهترٌن روش دفع کن پس آنگاه )می بٌنی(کسی که بٌن تو واو دشمنی هست گوٌی ٌک 

 .دوست  گرم وصمٌمی است 

أُمُرالْ  اْلقُرآنَ  إنَّ    اْلکُّفارِ  اْلُمشِرکٌَن وَ  ٌَسُبّوا َمعبوداتِ  ُمسلِمٌَن أْلَّ ٌَ

  .همانا قران به مسلمانان امر می کند که خداٌان مشرکان وکافران را دشنام ندهند

قولُ  َفهوَ  ٌَدعونَ :ٌَ ُسّبوا هللاِ  دونِ  ِمن وْلَتُسّبوا الّذٌَن  ٌَ  1ٓٔ اْْلنعام  ﴾…هللاَ  َف

را که به غٌرمی خوانند)دعوت  می کنند( دشنام ندهٌددر نتٌجه آنها )کافران به نادانی( خدا را وآن )قران( می فرماٌد:کسانی 

 .دشنام می دهند

َة؛﴿قُلْ  اْْلَدٌانَ  ٌَحَتِرمُ  سالماْل  ٌَّ  43 ِعمران آلُ )ه َشٌئا  نُشرَک بِ  ْل وَ  َنعُبَد إّْلهللاَ  َوَبٌَنکُم أْلّ  َبٌَننا َسواءٍ  َکلَِمةٍ  إلَی َتعالَوا اْلکِتابِ  ٌا أهلَ  اْْلٰله

)ای پٌامبر( بگوای اهل کتاب )ٌهود ونصاری(بٌائٌداز کلمه ای که مٌان ما وشما ٌکسان ،اسالم ادٌان الهی را محترم می شمارد

 .است پٌروی کنٌم فقط خدا را عبادت کنٌم وچٌزی را برای او شرٌک قرار ندهٌم

دُ  ةِ  اْلقُرآُن َعلَی ٌَُؤکِّ ٌَّ  54ٕ  ﴾اْلبقرة…الّدٌنِ  فًِ إکراهَ  ﴿ْل :اْلَعقٌَدةِ  ُحّر

  .هٌچ اجباری در دٌن نٌست.قران بر آزادی عقٌده تاکٌد می کند

هُ  َعلَی الِف وَ الخِ  نِقاطِ  َعلَی اْْلصرارُ  ٌَجوزُ  ْل ؛وَ  بِهِ ٌَنَتفُِع  ْل اْلُعدواِن،ِْلنَّ ٌَشوا أَن الّناسِ  َعلَی ُکلِّ  أَحد  تعا ٌُشا   َمعَ  ٌَ ا ،سِ  َبعِضِهم َتعا ٌّ  ُکل   اْحتِفاظِ  َمعَ ْلم

ُه ﴿ُکل ِحزٍب بِما لَدٌِهم ِمنُهم   ٕٖ :الّروم َفِرحوَن﴾ بَِعقائِِدِه؛ِْلَنَّ

بر همه مردم واجب است که هر ،به خاطر اٌنکه کسی از آن سود نمی برد،پافشاری بر نقاط اختالف ودشمنی را جاٌز نمی داند   

دارند  دبه خاطر اٌنکه هر حزب وگروهی به آنچه نزد خو.مسالمت آمٌز کنندکدام با حفظ عقاٌد خود با ٌکدگر همزٌستی   

 .خوشحالند

ةُ  اَْلباِلد ٌَّ  .أَْلوانِها لُغاتِها وَ  فً ِة،َتخَتلِفُ  الشُّعوِب اْلکَثٌرَ  َمجموَعة  ِمنَ  اْْلسالم

  .ت می باشند در زبانهای خود ورنگهاٌشان متفاو.هستنددد عکشورهای اسالمی مجموعه ای از ملتهای مت

 :خداوند بزرگ می فرماٌد :َتعالَی هللاُ  قالَ 
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ٌُّها  ٖٔ اَْلُحُجرات أتقاُکم﴾ هللاِ  ِعندَ  َقبائِلَ لَِتعاَرفوا إِنَّ أکَرَمکُم وَ  ُشعوبا   َجَعْلناُکم وَ  أنثىَ  وَ  َذَکرٍ  ِمنْ  َخلَْقناُکم إّنا الّناسُ  ﴿ٌاا

قطعا گرامی ترٌن شما نزد خدا  ا را ملتها وقبٌله ها قرار دادٌم تا ٌکدٌگر را بشناسٌدوشم ای مردم ما شما را از ٌک مرد وزن آفرٌدٌم

 .پرهٌزگارترٌن شما ست

  َرسولُ  قالَ  َفَقد
ٰ
  وپٌامبر خدا )ص(فرموده است)صلی هللا علٌه وآله وسلّم(هللّا

ٌُّها الّناُس ،أْل کُم إنَّ  )ٌا أ ؛ أباُکم إنَّ  وَ  واِحد   َربَّ ً   فضلَ  ْل ْلأواِحد  ،وَ  لِعَرب  ً ً  َعلَی ْل َعلَی َعَجم ً  وَ  لَِعَجم  ِْلسَوَد َعلَی أحَمرَ  ْل َعَرب

قَوی ( أسوَد إّْل  ألحمَر علَی ْل وَ   بِالتَّ

وپدرتان ٌکی است قطعا نه هٌچ عربی بر غٌر عرب برتری دارد ونه هٌچ غٌر عربی بر  ای مردم بدانٌد که خدای شما ٌکی است

 .بر سرخ ونه هٌچ سرخی بر سٌاه مگر با تقوی وپرهٌز گاری عرب نه هٌچ سٌاهی

أُْمُرنا قوا وَ  ِبَحْبِل هللاِ َجمٌعا   اْعَتِصموا ﴿وَ  .بِاْلَوحَدةِ  اْلقُرآنُ  ٌَ  ِٖٓٔعمران ﴾آل… ْلَتَفرَّ

  .وهمگی به رٌسمان خدا چنگ بزنٌد وپراکنده نشوٌد. قران ما را به وحدت وٌکپارچگی دعوت می کند

َتَجلَّ  ةِ اْْلُ  اتِّحادُ  یٌَ ةِ اْْل  مَّ ٌَّ   .اْلَحجِّ  واِحٍد فً َمکانٍ  اْلُمسلِمٌَن فً اْجتِماعُ  َکثٌَرٍة،ِمنَها ُصَورٍ  فً سالم

  .مسلمانان در ٌک محل در حج  شدناز جمله جمع .ٌکپارچگی امت اسالمی در شکلهای زٌادی جلوه گر می شود

ًِّ  اْلُمحٌطِ  إلَی الّصٌنِ  اْْلَرِض ِمنَ  ِمنَ  ِمساَحٍة واِسَعةٍ  فً نَ ٌَعٌشواْلعالَِم، ُسکّانِ  ُخْمسُ  اَْلُمسلِمونَ    .اْْلَطلَس

 .ای از زمٌن از چٌن تا اقٌانوس اطلس  زندگی می کنند گسترده ایمسلمانان هستند در پهن جهانٌک پنجم ساکنان 

ًُّ  اْْلمامُ  قالَ  ُ  َرِحَمهُ  اْلُخَمٌن
ٰ
ُه جاِهل   َفاْعلَموا اْلُمسلِمٌَن، قِّ ٌفُر َکالما   أََحد   قالَ  إذا… :هللّا  .اْلُمسلِمٌنَ  ُصفوفِ  َبٌنَ  اْلِخالفِ  ٌُحاِولُ َبثَّ  عالِم   أَوْ  أَنَّ

 پس بدانٌد که وی نادان است ٌا .امام خمٌنی که خدا رحمتش کند فرمود:هر گاه کسی سخنی بگوٌد که مسلمانان را پراکنده سازد

 .بٌن صفوف مسلمانان تالش می کندداناٌی است که برای گسترش اختالف در

ةُ  قائُِدنا قالَ  وَ  ٌَ ِ  آ
ٰ
ًّ  هللّا  ورهبرمان آٌت للا خامنه ای فرمودند:  :اْلخامنئ

فِرَقِة، إلَی ٌَدعو أََحدا   ِمنکُم َرأَی َمن  .اْلَعدوِّ  َعمٌلُ  َفُهوَ  التَّ

 .تهر کس از شما شخصی را ببٌند که به تفرقه دعوت می کند پس وی مزدور دشمن اس

ْرسُ   )درس پنجم ( اْلخاِمسُ  اَلدَّ

 *) ایه خلقت خذاووذ است (*            ٔٔ﴿ٰهذاَخْلُق هللاِ (لقمان 

ةِ  ِمئاتِ  لٌَال ،شاَهدوا اْلُمحٌطِ  أَعماقِ  إلَی َذَهبواالَّذٌَن  اَْلَغّواصونَ  ٌَّ َدٍة الَّتً أَلوانٍ  ذاتَ  اْلَمصابٌِح اْلکَهَربائ   اْْلَسماِك اْلُمضٌَئِة، ِمنَ  َضوُؤها ثُ ٌَنبعِ  ُمَتَعدِّ

 

غواص ٌایی کً شباوً بً أعماق اقیاووس رفتىذ ، صذٌا چراغ  برقی با روگ ٌای مختلف )روگاروگ ( را مشاٌذي کردوذ کً 

        وورشان از ماٌی ٌای ووراوی فرستادي می شود .

     
لُ  وَ  ٌَسَتطٌعُ  َنهارٍ  إلَی اْلَبحرِ  ظاَلم تحوِّ   .اْْلَسماكِ  هِذهِ  أَضواءِ  ُصَوٍرفً اْلتِقاطَ  َغّواصونَ فٌِه الْ  ُمضًٍء 

 .کً غواص ٌا در آن می تواوىذ در وور ایه ماٌی ٌا عکس بگیروذ و تاریکی دریا را بً روزی روشه تبذیل می کىذ

  .اْْلَسماكِ  تِْلكَ  ُعٌونِ  عٌُش َتحتَ تَ  الَّتً اْلُمضٌَئةِ  اْلَبکتٌرٌا ِمنَ  نَوع ِمن تَنبَعثُ  اْلَضواء هِذهِ  اْلُعلَماُء أنَّ  ِاْکَتَشفَ 

  ن ماٌی ٌا زوذگی می کىذ .آداوشمىذان کشف کردوذ کً ایه وورٌا از ووعی باکتری ووراوی فرستادي می شود کً زیر چشمان 
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ِة،وَ  اْلُمعِجَزةِ  ِمْن تِْلكَ  ٌَوما اْلَبَشرُ  ٌَسَتفٌدَ  أَن ٌُمکِنُ  َهل ٌَّ  اْلُمُدِن؟ ِلناَرةِ اْلُمضٌَئِة  ابِاْلَبکتٌرٌ ٌَسَتعٌنَ  اْلَبحر

. و از باکتری نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بگٌرد. آٌا امکان دارد که بشر روزی از اٌن معجزه ی درٌاٌی استفاده کند
   

ما هُ ِْل  ذٰلِك، ٌَستَطٌعُ  ُربَّ  َوَجَد( َجدَّ  وَ  َشٌئا طلَبَ  )َمنْ  نَّ

خواست ) بخواهد ( و تالش کرد ، ٌافت . )زٌرا " هر کس چٌزی را  بخواهد و تالش   چه بسا بتواند ، زٌرا " هر کس چٌزی را
  کند ، می ٌابد . ( 

 

ًٌّ  اْلقِطِّ  لِسانَ  إنَّ  هُ  ِسالح  ِطّب ْلَعقُ  سائاِل   بُِغَدٍد ُتْفِرزُ  َمملوء   دائِم ،ِْلَنَّ ٌَ را ،َف ةَ  الْقطُّ  ُمَطهِّ لتَ  َحتیَّ  َمّراتٍ  ُجْرَحُه ِعدَّ   .ئمَ ٌَ

ی است که ماٌعی پاک کننده ترشح می کند ،پس گربه چندٌن مرتبه ٌاست ؛ زٌرا آن پر از غده ها یدائم قطعاً زبان گربه سالح
        زخمش را می لٌسد تا زخمش بهبود ٌابد .

    
ٌورِ  َبعضَ  إنَّ  ٌَواناتِ  الطُّ َة وَ  َتْعِرُف بَِغرٌَزتِها اْْلَعشابَ  َواْلَح ٌَّ ّب ةِ  اْلُعشبَ  ٌَف َتسَتعِملُ کَ  َتعلَمُ  الطِّ ٌَ َدلَّْت  قدَ  وَ الْمختلَفِِة؛ اْْلَمراِض  ِمنَ  اْلُمناِسَب لِْلِوقا

ٌَواناُت ال ٰهِذهِ  ِة لِکَثٌرٍ  اْلَخواصِّ  َعلَی نسانَ اْلَح ٌَّ ّب باتاتِ  ِمنَ  الطِّ ةِ  النَّ ٌَّ  .َغٌِرها وَ  اْلَبّر

هان داروٌی را می شناسند . و می دانند چگونه گٌاه مناسب را برای قطعا بعضی از پرنده ها و حٌوانات بنا به طبٌعتشان گٌا
پٌشگٌری از بٌماری های مختلف بکار گٌرند ؛ و اٌن حٌوانات انسان را به خواص درمانی بسٌاری از گٌاهان صحراٌی و مانند 

  آن راهنماٌی کرده اند . 
 

ٌَواناتِ  أَغلَبَ  إنَّ  ةٍ  ةٍ لِلُغَ  اْمتاِلِکها إضاَفة  إلَی اْلَح ة  َتسَتطٌعُ  لَُغة   بِها،َتْملكِ  خاصَّ  َبعِضها، َمعَ  َتَتفاَهمَ  ِخاللِها أَن ِمنْ  عامَّ

قطعا اغلب حٌوانات عالوه بر داشتن زبانی مخصوص به خود ؛ زبان عمومی دٌگری دارند که به واسطه آن می توانند با 

 ،همدٌگر به تفاهم برسند

ُربِهِ  َصوت   َفلِْلُغرابِ  َة بَ  ٌَُحذِّ ٌَّ واناتِ ق ٌَ  .اْلغاَبةِ  َجواسٌسِ  جاسوٍس ِمنْ  لَةِ  بَِمنزَ  اْلَخَطِر،َفهوَ  ِمنَطَقةِ  َعنْ َسرٌعا   َتبَتِعدَ  َحتَّی اْلَح

کالغ صداٌی دارد که به وسٌله آن به ساٌر حٌوانات هشدار می دهد تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند . پس آن مانند پس 
         است .  جاسوسی از جاسوس های جنگل

    
ة   للَِبطِّ  ٌَّ نَتشِ  خاّصا   تَحتَوي َزٌتا   أَذنابِها ِمنْ  بِاْلقُربِ  ِخزانات  َطبٌع رُ  َفال أَجساِدها َعلَی رٌَ   .بِاْلماءِ  َتَتأَثَّ

پخش می شود پس  بدنهاٌشان)اجسامشان(اردک نزدٌک دم هاٌش انبارهای طبٌعی دارد که روغن خاصی را در بر دارد که بر 

 تحت تأثٌر آب قرار نمی گٌرد .

كَ  دوَن أنَ  مُختلَفِةَ  فً اتِّجاهاتٍ  َعٌَنٌها ُتدٌرَ  أنَ  اْلِحرباءُ  َتسَتطٌعُ  ًَ  وَ  َرْأَسها تُحرِّ  .واِحدٍ  َوقتٍ  فً اتِّجاَهٌنِ  َتَری فًِ َتسَتطٌُع أَنْ  ه

 همزمانوآن می تواند  آنکه سرش راحرکت دهد ن بدوبه جهت های مختلف بچرخاند چشمانش را آقتاب پرست می تواند 
   دوطرف را ببٌند.

  
ها َعٌنُ  كُ  تَتَحرَّ  ْل ، اْلبوَمِة،َفإِنَّ ها ثابَِتة  ُض ٰهَذا َوٰلکِنَّ ةٍ  ُکلِّ  َرأِسها فً بَِتحرٌكِ  النَّقصَ  ُتَعوِّ ٌَ  أَنْ  دونَ  دائَِرة  کاِملَة   ُتدٌَرَرأَسها أَنْ  َوَتسَتطٌعُ  ناح

كَ   .سَمهاجِ  ُتَحرِّ

اٌن نقص را با حرکت دادن سرش به هر جهتی جبران می کند و می تواند که اوآن ثابت است ، اما وچشم جغد حرکت نمی کند ، 

 سرش را کامال بچرخاند بدون اٌن که جسمش را حرکت دهد .
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ْرسُ   )درس ششم(الّساِدسُ  اَلدَّ

 )ذوالقرنٌن (   ذواْلَقرَنٌنِ 

 

مانِ  َقدٌمِ  فً کانَ  د   َملِك  عاِدل   الزَّ ةَ  هللّاُ  أَعطاهُ  اْلَقرَنٌِن َقدْ  بِذي ٌَُسمَّی مَوحِّ  َواْلَعَظَمَة؛ اْلقوَّ

 درزمان قدٌم پادشاه عادل وٌکتاپرستی بودکه ذوالقرنٌن نامٌده می شد و خداوند به او قدرت وشکوه عطاکرده بود،

ْحکُمُ  ذواْلَقرَنٌنِ  کانَ    .َشماْل   وَ  ا  َغرب وَ ا  قرشَ  ِض رَ اْلْ  ِمنَ  واِسَعة   َمناِطقَ  ٌَ

 می کرد. حکومتذوالقرنٌن بر مناطق وسٌعی اززمٌن، شرق وغرب وشمال 

ةِ  الّصالَِحةُ  أَعمالُهُ  اْسُمُه وَ  ِکرَ ذُ   نام وکارهای شاٌسته اش درتعدادی ازآٌات قرآن بٌان شده است. .رآنِ اْلقُ  فً آٌاتٍ  بِِعدَّ

ا تِ  لمَّ ةِ  َنْحوَ  اْلَعظٌَمةِ  بُِجٌوِشهِ  سارَ  باِلِدِه، فً اْلَقرَنٌنِ  لِذي وضاعُ اْْل  اْسَتَقرَّ ٌَّ ْدُعو اْْلَْرِض  ِمنَ  اْلَمناِطِق اْلَغرب ْوحٌِد وَ  إِلَی الّناسَ  ٌَ ْلمِ  ُمحاَرَبةِ  التَّ  الظُّ

  .اْلَفسادِ  وَ 

 ق غربی زمٌن حرکت کردبه سمت  مناط ولشکرباشکوهشوقتی شراٌط برای ذوالقرنٌن درکشورش استقرار ٌافت، باسپاهٌان 

 با ظلم وفسادفرامی خواند. مبارزهدرحالی که مردم را به سوی ٌکتاپرستی و

بوَن بِهِ  الّناسُ  َفکانَ  ْطلُبونَ  َعدالَتِه،وَ  بَِسَببِ  َمسٌِرهِ  فً ٌَُرحِّ ْحکُمَ  أنَ  ِمْنهُ  ٌَ  ذاتُ  ُههاُمسَتنَقعات  مٌا فٌها إلَِی َمناِطقَ  َوَصلَ  ُشؤوَنُهم،َحتَّی ٌُدٌرَ  وَ  ٌَ

  .َکرٌَهةٍ  رائَِحةٍ 

وازاومی خواستندکه حکمرانی کند وکارهاٌشان را اداره کند، تا  مردم در مسٌرحرکتش به علت عدالتش به اوخوشامد می گفتند

 اٌنکه به مناطقی رسٌدکه درآن مرداب هاٌی بود که آب هاٌش دارای بوٌی ناپسند بودند )آبهاٌش بوی بدی داشت(

  .صالِحونَ  ِمْنُهم فاِسدوَن وَ  ِمْنُهم َقْوما   الْمسَتنَقعاتِ  ٰهِذهِ  قُْربَ  َوَجدَ  وَ 

 و برخی  درستکار بودند. وفاسدونزدٌک اٌن باتالق هامردمی را ٌافت)دٌد( که برخی ازآنان تبهکار

ُ  َفخاَطَبهُ  َرهُ  َشأنِِهم فً هللاّٰ ٌَّ تِِهم إِْصالِحِهم أَوْ  ِمْنُهم اْلُمْشِرکٌَن اْلفاِسدٌنَ  ُمحاَرَبةِ  فً َوَخ ٌَ  .َوِهدا

 آنها ٌا اصالح وهداٌتشان اختٌارداد. ازپس خداوند در مورد آنها اورا موردخطاب قرارداد وبه اودرجنگ با مشرکان فاسد 

َتُهم َفاْختارَ  ٌَ ِ  اْْلٌمانِ  وَ  إِلَی التَّوحٌدِ  َدْعَوَتُهم وَ  ذواْلَقرَنٌِن ِهدا
ٰ
 .بِاِّل

 برگزٌد. وندرا به ٌکتاپرستی واٌمان به خدا ذوالقرنٌن هداٌت ودعوت آنها

رَ  وَ  ِمنُهم اْلفاِسدٌنَ  أَْصلَحَ  وَ  بِاْلَعدالَةِ  َفَحکََمُهم   .ُشؤوَنُهم َدبَّ

 .را اصالح کرد وکارهاٌشان را اداره کرد کرد وفاسدٌن آنها حکومتپس باعدالت برآنها 

مِ  َفأَطاَعهُ .الشَّرقِ  َنْحوَ  بُِجٌوِشهِ  سارَ  ُثمَّ   َهٌَبتِِه، وَ  لَِعدالَتِهِ  اْسَتقَبلوهُ  وَ  اْْلَُممِ  نَ َکثٌر 

 وبخاطر عدالت وشکوهش ازاواستقبال کردند سپس باسپاهٌانش به سمت شرق حرکت کرد. وبسٌاری ازامت ها ازاواطاعت کردند

نٌنَ  َغٌرِ  َقومٍ  إِلَی َحتَّی َوَصلَ  ،َفَدعاُهم عٌَشة   ٌَعٌشونَ  ُمَتَمدِّ ة  ٌَّ راطِ  إلَی َهداُهم َحکََمُهم َحتَّی وَ  بِاِّلِ  ٌمانِ لاِل بِدائ  وَ  أَْصلََح َحٌاَتُهم وَ  اْلُمسَتقٌمِ  الصِّ

  .ٌَعٌشونَ  َکٌفَ  َمُهمَعلَّ 

به اٌمان به خدا دعوت کرد وبرآنان  بدوی وابتداٌی زندگی می کردند، پس آنهارا تا اٌنکه به قومی غٌرمتمدن رسٌدکه  کامالً 

 ها را به راه راست هداٌت کرد وزندگی آنهارا اصالح کردوبه آنها ٌادداد که چگونه زندگی کنند.حکمرانی کرد تا اٌنکه آن
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ماِل، َنحوَ  سارَ  ٰذلك َبعدَ  وَ   َجَبلٌِن ُمرَتفَِعٌِن، َبٌنَ  َمضٌقٍ  قُْربَ  ٌَسکُنونَ  َقومٍ  إلِیَ  َوَصلَ  َحتَّی الشَّ

 د که نزدٌک تنگه ای بٌن دوکوه بلند زندگی می کردند،وبعدازآن به سمت شمال حرکت کرد، تا اٌنکه به قومی رسٌ

 ِمْن ُوصولِِه؛ اْلفُرَصةَ  َفاْغَتَنُموا الّصالَِحةَ  أَعمالَهُ  وَ  َجٌِشهِ  َعَظَمةَ  اْلَقومُ  ٰهؤْلءِ  َفَرأَی 

 و اٌن قوم عظمت سپاه وی وکارهای شاٌسته اش را دٌدند واز )لحظه( رسٌدن وی فرصت را غنٌمت شمردند،

َتٌنِ  َقبٌلَتٌنِ  ِمنْ  َشدٌدٍ  َعذابٍ  فً کانوا ُهمِْلَنَّ   ٌَّ  اْلِجباِل؛ تِلكَ  َوراءَ  َتسکُنانِ  َوحش

 زٌرا ازدوقبٌله ی وحشی که پشت آن کوهها زندگی می کردند در رنج وعذاب شدٌدی بودند.

 ٰهَذا اْلَمضٌِق؛ ِمنْ  اْْلَخرِ  وَ  حٌنِ الْ  َبٌنَ  َعلٌَنا ٌَهُجمونَ  ُمفِسدونَ  اْلَقبٌلََتٌنِ  هاَتٌنِ  ِرجالَ  إنَّ  :لَهُ  َفقالوا

 هرازگاهی از اٌن تنگه به ما حمله می کنند، هستند سپس به اوگفتند: مردان اٌن دوقبٌله فاسد

بونَ   ٌَُخرِّ نَهبونَ  وَ  ُبٌوَتنا َف أجوجُ  ُهما اْلَقبٌلَتانِ  هاتانِ  وَ  أَموالَنا، ٌَ   .َمأجوجُ  وَ  ٌَ

 هستند.« ٌأجوج ومأجوج»راغارت می کنند، واٌن دوقبٌله همان  وال مارا خراب می کنند وام ما وخانه های

 َعظٌٍم، بَِسد   اْلَمضٌقِ  ٰهَذا إِغالقَ  ِمنكَ  َنْرجو :لَهُ  قالوا وَ  اْلُمساَعَدةَ  ِمنهُ  َطلَبوا لِذا

 بزرگی ببندی، به همٌن دلٌل ازاوکمک خواستند وبه اوگفتند: ازتومی خواهٌم که اٌن تنگه را با سد

ْهُجمَ  أَن اْلَعدوُّ  ٌَسَتطٌعَ  تَّی ْلحَ    ٰهذا؛ َعَملِكَ  فً ُنساِعُدكَ  َنحنُ  وَ  ِمنُه؛ َعلٌَنا ٌَ

 وما در اٌن کارت به توکمک می کنٌم، دشمن نتواند ازآنجا به ماحمله کند تا

ِ  َعطاءُ  :قالَ  وَ  ذوالَقرنٌنِ  َفَرَفَضها َکثٌَرٍة، لَُه بَِهداٌا جاؤوا ٰذلِكَ  َبعدَ  
ٰ
 َغٌِرِه، َعطاءِ  ِمنْ  َخٌر   هللّا

 آمدند، وذوالقرنٌن آنها را نپذٌرفت وگفت: بخشش خداوند بهترازبخشش غٌراوست، اوزٌادی نزد اٌای هد بعدازآن با

دِّ  ٰهَذا بِناءِ  فً أَْن ُتساِعدونً أَطلُُب ِمنکُم وَ     .َکثٌرا   لِٰذلِكَ  الّناسُ  َفِرحَ  .السَّ

 به من کمک کنٌد. مردم بخاطرآن خٌلی خوشحال شدند. دوازشمامی خواهم که درساختن اٌن س

أتوا بِأَنْ  ذواْلَقرَنٌنِ  أََمَرُهم   النُّحاِس، وَ  بِاْلَحدٌدِ  ٌَ

 ،دستورداد که آهن ومس بٌاورند ذوالقرنٌن به آنها

 دٌِد،اْلحَ  َبٌنَ  َدَخلَ  وَ  النُّحاسُ  ذابَ  َحتَّی أَشَعلُوا الّنارَ  وَ  اْلَمضٌقِ  ٰذلِكَ  فً َفَوَضَعهُ 

 ،شد ودرمٌان آهن وارد تا اٌنکه مس ذوب شد کردند روشنو آتش را  پس آن )مس( را درآن تنگه قراردادس

ا   َسّدا   َفأَْصَبحَ   ٌّ وا وَ  ٰهذا، َعَملِهِ  َعلَی الّصالِحَ  اْلَملِكَ  َفَشکََراْلَقومُ  اْلَقبٌلََتٌِن، هاَتٌنِ  أَمامَ  َقو أجوجَ  َقبٌلََتً ِمن تَخلصَّ  .جوجَ َمأ وَ  ٌَ

و سّد محکمی مقابل اٌن دوقبٌله شد، پس مردم ازفرمانروای درستکار بخاطر اٌن کارش تشکر کردند، وازدوقبٌله ٌأجوج ومأجوج 

 رهاٌی ٌافتند.

هُ  َشکََرذواْلَقرَنٌنِ  وَ   .فُتوحاتِهِ  فً َنجاِحهِ  َعلَی َربَّ

 کرد.درپٌروزی هاٌش سپاسگزاری اووذوالقرنٌن ازپروردگارش بخاطرموّفقٌت 

ةِ  ٰهِذهِ  ِمنْ  َنْفَهمُ   ِ  ِعندَ  َمحبوبونَ  اْلعاِدلٌنَ  الّصالِحٌنَ  اْلُحکّامَ  أَنَّ  اْلِقصَّ
ٰ
 .الّناسِ  ِعندَ  وَ  هللّا

 نزدخدا ومردم محبوب هستند.، ازاٌن داستان می فهمٌم که حاکمان شاٌسته ی عادل 

 



9 
 

ْرسُ   )درس هفتم ( الّسابِعُ  اَلدَّ

 ای آنکه شگفتی هاٌش دردرٌاهاست.       هُ َعجائِبُ  حارِ البفًِ  َمنْ  ٌا

 ازدعای جوشن کبٌر        اْلکَبٌرِ  اْلَجوَشنِ  ُدعاءِ  ِمن 

لفٌنِ  َعنِ  رائِعا   فِْلما   اْْلُسَرةِ  أَعضاءُ  ٌُشاِهدُ   .الّشاِطئِ  أَْوَصلَُه إلِیَ  وَ  اْلَغَرِق، ِمنَ  إِنسانا   أَنَقذَ  الَّذي الدُّ

 می بٌنند که انسانی را ازغرق شدن نجات داده واورا به ساحل رسانده است. دلفٌن ازاعضای خانواده فٌلم جالبی 

ُق؛ ْل : حاِمد   ُرنً. َعجٌب   أَمر   هذا أَُصدِّ ٌِّ ٌّرمی کند.  حامد:باورنمی کنم،اٌن کار شگفت انگٌزی است.خٌلی مرا.ِجّدا   ٌَُح  متح

ٌْسَ  َولَدي، ٌا :اأْلَبُ  لفٌنَ  أِلَنَّ  َعجٌبا ، لَ  .اْلبِحارِ  فًِ اْلِنسانِ  دٌقُ صَ  الدُّ

 پدر:ای فرزندم )پسرم(عجٌب نٌست،زٌرا دلفٌن دوست انسان دردرٌاهاست.

ْفنا أَبً، ٌا !َصعب   َتصدٌقُهُ  : صاِدق   دٌقِ  هَذا َعلَی َعرِّ  ؟!ای پدرم،مارابااٌن دوست آشناگردان.صادق:باورش سخت است.الصَّ

، ذاِکَرة   لهَ  : اأْلَبُ  ة  ٌَّ  َمّراٍت، َعْشرَ  اْْلِنسانِ  َسْمعَ  ٌَفوقُ  ُعهُ َسمْ  وَ  قَو

 د.شی قوی دارد،وشنوائٌش ده برابر برتر ازشنواٌی انسان می بااپدر:اوحافظه 

بلُُغ ِضْعَفً َوزُنهُ  وَ   ٌَواناتِ  ِمنَ  هوَ  وَ  َتقرٌبا ، اْْلِنسانِ  َوزنِ  ٌَ  .تُرِضُع ِصغاَرها الَّتً اللَّبوَنةِ  اْلَح

 رابر وزن انسان می رسد،وآن ازحٌوانات پستانداری است که به بچه هاٌش شٌرمی دهد.به دوب ووزن او حدوداً 

هُ  :نورا ٌَوان   إنَّ ًٌّ  َح ٌْسَ  أَ  !اْْلنسانِ  ُمساَعَدةَ  ٌُِحبُّ  َذک  َکٰذلَِك؟ لَ

 را:آن حٌوان باهوشی است که کمک کردن به انسان را دوست دارد!آٌا اٌن طورنٌست؟ نو

ْلفٌنُ  َتسَتطٌعُ  أکٌِد،بِالتَّ  َنَعم؛ : اأَْلَبُ   .َسفٌَنةٍ  َغَرقِ  أَْوَمکانِ  طائَِرةٍ  ُسقوطِ  َمکانِ  إِلَی تُرِشَدنا أَنْ  الدَّ

 غرق شدن ٌک کشتی هداٌت کنند. کانم پدر:بله،قطعاً،دلفٌن ها می توانند که مارا به محل سقوط هواپٌماٌی ٌا

ْلفٌنُ  ُتَؤّدي : اأْلَمُ  لْم، وَ  الحربِ  فً ُمِهّما دَورا الدَّ  أَسراٍر، وَ  َعجائِبَ  الْماِء ِمنْ  تحتَ  ما تکِشفُ  وَ  السِّ

)شگفتی ها زٌرآب هست کشف می کنند. ،وآنچه را ازشگفتی ها واسراردلفٌن ها نقش مهمی درجنگ وصلح اٌفا می کنندمادر:

 واسرار زٌرآب را کشف می کنند(.

 ماهٌها کمک می کنند. تجّمع حل هایوبه انسان درکشف م.ِع اْْلَسماكِ َتَجمُّ  أَماِکنِ  اْکتِشافِ  َعلَی اْْلِنسانَ  ُتساِعدُ  وَ  

تُ  : صاِدق   ٌْ ْلفٌنَ  َرأَ ؛ َحَرکاتٍ  ُتَؤّدي الدَّ ة  ٌَّ  َمعا ؟ َتَتکَلَّمُ  َفَهلْ  َجماع

 گروهی انجام می دادند؛آٌا باهم صحبت می کنند؟ اتدلفٌن ها را دٌدم که حرکصادق:

ةٍ  وسوَعةٍ مَ  فً َقَرأتُ  َنَعم؛ : اَْْلُمُّ  ٌَّ دونَ  اْلُعلَماءَ  أَنَّ  ِعْلم ها ٌَُؤکِّ َنٍة، أَصواتٍ  بِاْستِخدامِ  َتَتکَلَّمَ  َتْسَتطٌُع أَنْ  أَنَّ ٌَّ   ُمَع

 خواندم که دانشمندان تاکٌد می کنند که آنها می توانند بابکارگٌری صداهای مشخص صحبت کنند،علمی مادر:بله؛درٌک دانشنامه 

ها وَ  ٌوِر،َکا ُتَغّنً أَنَّ  .َکاْْلِنسانِ  َتضَحكُ  وَ  رتَصفُ  وَ  َتبکً َکاْْلَطفاِل، وَ  لطُّ

 انسان سوت می زنند ومی خندند. مثلبچه ها گرٌه می کنند،وهمچون واٌنکه مانند پرندگان آواز می خوانند،و

ْلفٌنِ  َهلْ  :نورا ؟ لِلدَّ  نورا:آٌا دلفٌن ها دشمنانی دارند؟ أَعداء 
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أکٌِد، : اَْْلَبُ  ْلفٌنُ  َتحَسبُ  بِالتَّ  اْلقِْرِش، َعلَی َسَمکَةِ  َنَظُرها َوَقعَ  َفإِذا لَها، َعدّوا   اْلقِْرشِ  َسَمكَ  الدَّ

 پدر:قطعا،دلفٌن ها کوسه ماهی را برای خود ٌک دشمن به حساب می آورند،وهنگامی که نگاهشان به کوسه ماهی بٌافتد،

عُ  ةِ  فَِهابِأُنو َتضِرُبها وَ  َحولَها، بُِسرَعةٍ  َتَتَجمَّ  .َتقُتلُهاوَ  اْلحادَّ

 می کشند.را به سرعت اطرافش جمع می شوند،وبابٌنی های تٌزشان آنها را می زنند وآنها 

لفٌنُ  ٌُِحبُّ  َهل وَ  : نورا  نورا:وآٌا درحقٌقت دلفٌن انسان را دوست دارد؟  َحّقا ؟ اْلِنسانَ  الدُّ

ارُ  َسَحبَ ...  اْْلنتِرنِت فً اْلَخَبرَ  هَذا َنقَرأْ  َتعالًَ َنَعم؛ : اَْْلَبُ  ٌّ ٍة، إلَی اْْلَعماقِ  َرُجال   اْلماءِ  َت  بِِشدَّ

 کشٌد، )درٌا(جرٌان آب مردی را به شدت به اعماقپدر:بله،بٌا اٌن خبر را دراٌنترنت بخوانٌم... 

ُجلُ  قالَ  َنجاتِهِ  َبعدَ  وَ   ٍة، إلَی َبغَتة   َشًء   َرَفَعنً :الرَّ  الّشاِطئِ  إلَی َخَذنًأَ  ُثمَّ  اْْلَعلَی بِقوَّ

 باال برد،سپس مرا به ساحل کشاندسمت قدرت به  بعد از نجاتش گفت:ناگهان چٌزی مرا بامرد و

قفِزُ  َکبٌرا   ُدلفٌنا   َرأٌَتُ  َوٰلکِّنً َوَجْدُت أََحدا ، ما ُمنقِذي، أَشکرُ  أنَ  َعَزْمتُ  لَّما وَ    .بَِفَرحٍ  اْلماءِ  فً قُربً ٌَ

 درآب با خوشحالی کنارمتشکرکنم،کسی را نٌافتم،اما دلفٌن بزرگی را دٌدم که ام فتم ازنجات دهنده وهنگامی که تصمٌم گر

 می پرٌد. 

ِ  ِمنَ  َعظٌَمة   نِعَمة   اْْلَسماكَ  وَ  اْلَبحرَ  إنَّ  : اَْْلُمُّ 
ٰ
 .هللّا

 مادر:براستی درٌا وماهٌها نعمت بزرگی ازجانب خداوند هستند.

ِ)ص(: َرسولُ  قالَ 
ٰ
  :فرمودل خدا)ص( رسو هللّا

َظرُ   نگاه کردن برسه چٌز عبادت است:: ِعباَدة   َثالَثِة اشٌاءَ  فً اَلنَّ

َظرُ   نگاه کردن به قرآن اْلُمصَحِف، فًِ اَلنَّ

َظرُ  وَ   ونگاه کردن به چهره پدرومادر اْلوالَِدٌِن، َوجهِ  فً النَّ

َظرُ  وَ   ونگاه کردن به درٌا.. اْلَبحرِ  فًِ النَّ

ْرسُ   )درس هشتم ( ّثاِمنُ ال اَلدَّ

لمٌعِ  ِصناَعةُ  ًِّ  اْْلََدبِ  فً التَّ  صنعت تلمٌع درادبٌات فارسی    اْلفاِرس

ةَ  اللَُّغةَ  إنَّ  ٌَّ ةِ  وَ  اْْلَحادٌثِ  وَ  اْلقُرآنِ  لَُغةُ  اْلَعَرب ٌَ ٌّونَ  ِمنَها اْسَتفادَ  َفَقد اْْلَدع َعراُء اْْلٌران ةِ  َممزوَجة   أَبٌاتا   َبعُضُهم أَنَشدَ  وَ  الشُّ ٌَّ ةِ  وَ  بِاْلَعَرب ٌَّ  وَ  اْلفاِرس

وها ِع؛ َسمَّ   بِاْلُملَمَّ

زبان عربی زبان قرآن و احادٌث و دعاهاست و بسٌاری از شاعران اٌرانی از آن استفاده کرده اند و برخی از آنها ابٌاتی را  قطعا

لّمع نامٌده اند ؛  آمٌخته به عربی و فارسی سروده اند و آن را مه

َعراءِ  لِکَثٌٍرِمنَ  ٌنَ  الشُّ ٌّ ، اْْلٌران عات  ًُّ  َجاللُ  وَ  الّشٌرازيُّ  َسعديٌّ  وَ  الّشٌرازيُّ  حافِظ   ِمنُهم ُملَمَّ  .بِاْلَمولَويِّ  اْلَمعروفُ  الّدٌِن الّروم

لّمعاتی دارند از جمله : حافظ شٌرازی و سعدی شٌرازی و جالل الّدٌن رومی معروف به مولوی  .بسٌاری از شاعران اٌرانی مه
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عُ  لّمع لسان الغٌب حافظ شٌرازی()  اْلَغٌبِ  لِسانِ  الّشٌرازيِّ  حافِظٍ  ُملَمَّ  مه

 اْلقٌاَمه َهْجركِ  ِمنْ  َدْهرا   َرأٌَتُ  إّنً                                       نامه دوست نزدٌک نوشتم دل خون از

 "دٌدم  قٌامت مانند تو  دورى در را روزگار که من" نوشتم  محبوبم براى خونٌن با دل اى نامه

َستْ                                       عالمت صد دٌده در فِراقش از من دارم ٌْ  اْلَعالَمه؟ لَنا ٰهذي َعٌنً ُدموعُ  لَ

 نٌست ؟ " ، نشانه  و عالمت براٌمان من دوچشم اٌن هاى اشك دارم ، " آٌا درچشم  صدها نشانه او ازدورىمن 

بَ  َمنْ                                            سودم نبود وی از کازمودم چند هر ب َجرَّ داَمه بِهِ  َحلَّتْ  اْلُمَجرَّ  النَّ

 شود "می  نصٌبش پشٌمانى را بٌازماٌد ، آزموده هرکس "نرسٌد    من به اى فاٌده او ، ازجانب  كردم تجربه هرچه که 

الَمه قُربَِها فً َعذاب   ُبْعِدها فً                                          گفتا دوست احوالِ  طبٌبی از پرسٌدم  السَّ

 سالمتی و آساٌش  اش و درنزدٌكى  وعذاب رنج  دوري و هجرانش  گفت : " در ،  سوال کردم محبوبم احوالدرباره  ازطبٌبى

 است "

                                            گردم دوست ِگرد گر آٌد مالمت گفتم
ٰ
نا ما َوهللّا ٌْ  َمالَمه باِل ُحّبا   َرأَ

 ندٌدٌم" وسرزنش  مالمت را بدون ما عشقى كه خدا سوگند شوم "به مى واقع سرزنش مورد شوم مشغول دوست به زٌاد اگر گفتم

 الکَراَمه ِمنَ  َکأْسا   ِمْنهُ  ٌَذوقَ  َحتَّی                                    شٌرٌن جان به جامی آمد طالب چو حافظ

 بچشد " ازكرامت عشق جامى ، ازآن )دادن جان( است ، " تا شده جامى خواستار شٌرٌن جان دادن درازاء حافظ

عُ  لّمع الشٌرازيّ  َسعدي   ُملَمَّ  شٌرازى( سعدى )مه

 فُراتی کنارِ  در که دانی چه آب قدرِ  وت                                              ْلَفلَواتِ  ا فًِ َتهٌمُ  َرْکبا   َمصانِعَ ل َسِل ا

 دركنارفرات هستى  ، وقتى  دانى مى چه را آب تو قدر و ارزش .بپرس اند تشنه ها بٌابان در که سوارانی دربارۀ انبارها آب از

ٌَّتً َسواء   َهَجْرتَ  إنْ  وَ                                روشن تو به ام دٌده و روزست تو روی به شبم  َغداتً و َعش

 است " مساوى روزم و " واگر مرا ترک کنی ، شب .شود مى تو روشن روى با دٌدن وچشمم ستاروز مثل تو روى دٌدن با شبم

مانُ  َمَضی                                                   نگرفتم بر امٌد بماندم دٌر چه اگر كَ  ٌَقول َقلبً وَ  الزَّ  آتً إنَّ

 آٌى " مى تو كه گوٌد مى و دلم  گذشت ندادم ، " زمان دست از را امٌدم ، اّما انتظاركشٌدم زٌادى مّدت گرچه

 حٌاتی آب َعجٌن حقٌقت به ِگلی اگر                                            شنٌدم نه و دٌدم نه جمالت به آدمی من

 است .  زندگانى آب به آغشته حقٌقتا است ، وِگل آب آفرٌنش تو از و نه شنٌده ام ، اگر خمٌر نه دٌده ام تو زٌباٌى به انسانى من

 لُماتِ الظُّ  فً اْلَحٌاةِ  َعٌنُ  ُتَفتَّشُ  َقدْ  وَ                                             باشد تو روی صبح به امٌدم تٌره شبان

 شود " مى جستجو ها رتارٌكىد حٌات چشمة شود، " وگاهى مى صبح تو روى دٌدن امٌد به من تارٌك هاى شب

رُ  َفکَمْ   نباتی دهان آن از است بدٌع تلخ جواب                                                 َشْهدٍ  حاِملُ  أَنتَ  وَ  َعٌشً ُتَمرِّ

 ت !زٌباس شنٌدن تلخ جواب تو شٌرٌن داری ! ازدهان شهد وشٌرٌنى همه اٌن تو كه درحالى كنى مى تلخ را چقدرزندگٌم

 ُرفاتً َشَمْمتَ  إنْ  اْلُودِّ  رائَِحةَ  َوَجْدتَ                                         را ما تو روی عشق عمرست روزۀ پنج نه

 ٌابى " مى را عشق ، بوى را ببوٌى قبرم عمردنٌا نٌست ، " اگرخاك روزه پنج اٌن فقط ما براى بودن تو روى عاشق
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 صفاتی ماورای که گوٌم چه تو َتْرَضی                                                  محامد وَ ُتِحبُّ  َکما َملٌحٍ  ُکلَّ  َوَصْفتُ 

 از فراتر كه كنم بٌان چگونه تورا هاى پسندى "  ستاٌش ومى دارى دوست كه همانطور كردم را وصف با نمكی هرزٌبا روى

 "هستى  كردن وصف

 نجاتی کلٌد هم و بالٌی کمند هم که                                                أَدنو وَ  غٌثُ أَْستَ  وَ  أَْرجو وَ  ِمنكَ  أَخافُ 

و  نجات كلٌد هستی وهم بال دامگه هم جوٌم " كه مى نزدٌكى تو و به خواهم مى وازتوكمك دارم توامٌد و به ترسم مى ازتو

 "هستى رهاٌى

 ُعداتً َتشاءُ  َکما َهَجرونً أَِحبَّتً                                             دشمن دل کامۀ به فتادم دوست چشم ز

 مى دشمنا نم  كردند همان طوركه مرا ترك شدم ، " دوستانم ارزش و بى افتادم دوست ، ازچشم وخواست دشمن دلخواه به

 "خواهند 

ٌرِ  إلَی َشکَْوتُ  إنْ  وَ                                             نگٌرد تو در که عجب سعدی فراقنامۀ  اْلُوَکناتِ  فًِ ُنْحنَ  الطَّ

 دهند " سرمى گرٌند وناله مى ها ، درالنه ببرم شكاٌت نزدپرندگان به كند! " واگر درتو اثرنمى سعدى جداٌى نامه شرح شگفتا
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