
  به نام خدا                                     ترجمه دروس عربي نهم درس 1 تا10(كل كتاب)               

ُل: ْرُس االْوَّ فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمنِ اَلدَّ  ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ
  خوش آمدید:َسْهالً  وَ  ْهالًأَ 

رايسُّ الَْجديُد. يَْذَهُب الطُّالُّب َو الطّالِباُت إِلَی الَْمدَرَسِة ِبَفَرحٍ؛ُهْم يَْحِملوَن َحقا   ئَِبُهم؛ يَْبَتِدُئ الْعاُم الدِّ
  ؛)کنند می حمل(دارند برمی را هايشان کيف آنها روند، می مدرسه به باخوشحالی دخرت و پرس آموزان دانش . شود می آغاز  جديد تحصيلی سال

داقَ  راَسِة َوالِْقراَءِة َو الِْکتابَِة َو َفصُل الصَّ َ̂ َو الَْبناِت. يَْبَتِدُئ َفْصُل الدِّ واِرُع َمْملوَءٌة ِبالَْبن َ̂ التَّالميِذ.الشَّ  ِة بَ
 (رشوع می شود).شود می آغاز آموزان دانش ميان دوستی فصل و نوشb و خواندن و خواندن درس فصل. است دخرتان و پرسان از پر ها خيابان

   مهربان بخشندۀ خداوند نامبهالرَّحيم ﴾ ِ  الرَّْحٰمنِ  ِهللا  ِبْسمِ ﴿ 
 ُ   قيامي ِعْندَ  َرlّ  أَْذکُرُ      کَالمي هللاِ  ِباْسمِ  أَبَْد

کنم می ياد برخاستنم هنگام را پروردگارم کنم می آغاز را سخنم خدا نام با
أ

أ
  

 ُ   ُجلويس ِعْندَ  َرlّ  أَْذکُرُ      ُدرويس هللاِ  ِباْسمِ  أَبَْد
.کنم می ياد نشستنم هنگام را پروردگارم کنم می آغاز را هايم درس خدا نام با

أ
  

 ُ   ِصعاl َحلَّ  َرlّ  أَْسأَُل        ِکتاl هللاِ  ِباْسمِ  أَْقَر
  . کنم می رادرخواست  هايم سختی حّل  پروردگارم، از خوانم می خدا نام با را کتابم

  َصالةُ  فيهِ  ُدعاٌء، فيهِ      َحياةُ  وَ  نورٌ  َمکَْتُبنا
  .است rاز آن در دعاست، آن در. است زندگی و روشنايی ما مکتِب 
  َجsُل  فيهِ  کُنوٌز، فيهِ      َکsُل  فيهِ  ُعلوٌم، فيهِ 

  .هست زيبايی آن در هاست، گنج آن در. هست کsل آن در هاست، دانش آن در
جُ    الُْحکsَءُ  فیهِ  یَُدرُِّس  وَ          الُْعلsَءُ  ِمنهُ  يََتَخرَّ

  .خوانند می درس آن در حکيsن شوندو می التحصيل فارغ آن از دانشمندان
xs کُُتبي ها   کََدواx کَْنٌز، َمْرَحَمٌة،     َسأَنوارُ  

 .هستند دارويم مانند و گنج و مهربانی آسsنم، های روشنايی هايم کتاب هان،
ُ أ  ُسوري زادَ  إِلٰهي، َفاْسمُ      أُموري هللاِ  ِباْسمِ  أَبَْد

 کرد زياد را ام شادی خدايم، نامِ  کنم می آغاز را کارهايم خدا نام با
ُ̂ الُْمرورِ  ْرُس الّثا|: َقوان  رانندگی های قانوناَلدَّ

  تِِه،أَُرس َس َعلَی الsْئَِدِة َمَع َرَجَع َسّجاٌد ِمَن الَْمدَرَسِة َحزيناً؛ ِعنَْدما َجلَ 
  غذانشست سفرۀ رس بر اش خانواده همراه که وقتی برگشت؛ مدرسه از ناراحتی با سّجاد

َأکَلَْت الطَّعاَم؟! «يِه َو تَکَلََّم َمَعُه َو َسأَلَُه: َب أبَوُه إلِ ِالُْبکاِء َفْجأًَة َو ذَهَب إلَِی غرُفَتِه؛ ذهَ بببََدأَ     » لsِذاما 
 !نخوردی؟ غذا چرا: «اوپرسيد از و گفت سخن او با و رفت او نزد پدرش رفت اتاقش به و کرد گريه به رشوع ناگهان
  » شناسی؟ می را حس^ دوستم آيا: «داد پاسخ »َهْل تَْعرُِف َصديقي ُحَسيناً؟ «أَجاَب: 

َْعرُِفُه؛ هَوَولٌَد َذکيٌّ َو هاِدٌئ. ماذا َحَدَث لَُه؟  «قاَل:      است؟ افتاده برايش اتّفاقی چه. است آرام و باهوش پرسی او شناسمش؛ می بله؛: «گفتنََعم؛ 
ّياَرِة؛ هَو َرَقَد ِيف الُْمْستَشَفی؛ تَصاَدمَ «أَجاَب َسّجاٌد:    است؛ کرده تصادف ماش^ با است؛ شده بسرتی بيsرستان در او:داد جواب سّجادِبالسَّ

نَدما شاَهْدتُُه َعلَی  ِ

أ

َمامي؛ عأ ؛ اِْقَرتَبَْت َسّيارَةٌ َحَدَث التَّصاُدُم  ِ̂ اِرَع َفْجأًَة َو ما نَظََر إلَی الَْيساِر َو الَْيم   . ِمْنُه َوَصَدَمتْهُ الرَّصيِف الُْمقاِبِل؛ ناَديُْتُه؛َفَعَربَ الّش
 او هب اتومبيلی نکرد؛ نگاه راست و چپ به و کرد عبور خيابان از ناگهانزدم؛ صدايش ديدم؛ مقابل پياده در را او که وقتی افتاد؛ اتّفاق من جلوی تصادف
 .کرد برخورد او به و شد نزديک

 : ُ َبوهأ   است؟ چطور حالش حاال: «گفت پدرش » َن؟کَْيَف حالُُه اْال «قاَل 
ّيارِة َقليلةً «قاَل سّجاٌد:    . بود کم ماش^ رسعت است؛ خوب او: «گفت سّجاد ».هَو ِبَخ�ٍ؛ کانَْت ُرسَْعُة السَّ

ِ̂ الُْمروِر يف َصحيَفٍةِجداريَّةٍ ِيف الَْيوِم    .الّتايل طَلََب الُْمَدرُِّس ِمْن تَالميِذِه ِکتابََة َقوان
  .کرد درخواست ديواری روزنامۀ يک در را رانندگی قوان^ نوشbِ  آموزانش دانش از معلّم بعد روز در

   .إِشاراِت الُْمروِر ِيف الَْمدَرَسةِ ثُمَّ طَلََب ُمديُر الَْمدَرَسِة ِمْن إِداَرِة الُْمروِر َرشْح 
  .دهند رارشح رانندگی و راهنsيی های عالمت خواست رانندگی و راهنsيی ادارۀ از مدرسه مدير سپس
َح الْ جاَء  م ِبالُْعبوِر ِمْن َمَمرِّالُْمشاةِ شاراِت الّال ُرشطيُّ الُْمروِر َو َرشَ ُ ََمرَهأ   .زَِمَة لِلتَّالميِذ َو 
  . کنند عبور پياده عابرگذرگاه(خط)از  دستورداد آنها به و داد رشح آموزان دانش برای را الزم های عالمت و آمد رانندگی و راهنsيی پليس 

   کََتَب التَّالميُذ َصحيَفًة ِجداريًَّة َو َرَسموا فيها َعالماِت الُْمروِر َو َرشَحوا َمعانَيها.

  .دادند رشح را آن معانیِ  کردندو نّقاشی را رانندگی و راهنsيی های عالمت آن در و نوشتند ديواری روزنامۀ يک آموزان دانش
  کاگران درحال کارند:اَلُْعsُّل یَْعَملونَ 

�ُ يف ٰهَذا الطَّريِق َممنوٌع.   :عبورممنوع السَّ
ِ̂ َممنوعٌ  َوراُن َعلَی الَْيم   :دورزدن به راست ممنوع.الدَّ

  رستوران نزدیک می شوید :بهتَْقَرتُِب ِمَن الَْمطَْعمِ 
َوراُن َعلَی الَْيساِر َممنوعٌ    : دورزدن به چپ ممنوعالدَّ
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 گذرگاه عابرپیاده:َمَمرُّ الُْمشاِة.
ْرُس الّثالُِث: ِجْرسُ  داَقةِ  اَلدَّ  دوستی پلِ الصَّ

ِ اْألَيّاِم َوَقَعْت  ََحدأ َويِن يف َمْزَرَعِة َقْمحٍ؛ يف  َ َخأ تي اُْخُرْج ِمنْ :َو قاَل لَهُ »َسعيدٍ «ْصَغِر َعلَی اْألَخِ اْألَ »َحميٌد «اْألَُخ اْألَکَْربُ  َعداَوٌةبَْيَنُهs َو َغِضَب کاَن حميٌد َو سعيٌد  َمزَرع َ
 به و گرفت خشم تر کوچک برادر بر حميد تر بزرگ برادر و افتاد دشمنی روزهاميانشان از يکی در بودند؛ گندمی مزرعۀ در يک در برادر دو سعيد و حميد

  .شو خارج ام مزرعه از: «گفت او
  . »شو خارج مان خانه از: «گفت سعيد همرس به حميد همرس و» .اُْخُرجي ِمْن بَيِتنا«َو قالَْت َزوَجُة حميٍد لَِزوَجِة سعيٍد: 

ِ اْألَيّاِم طََرَق َرُجٌل باَب بَْيِت حميٍد؛ ِعْنَدما َفَتَح حميٌد باَب  ََحدأ   کرد؛ باز را خانه در که وقتی زد؛ را حميد خانۀ درِ   مردی روزها از يکی صبح درالَْبيِت؛يف َصباحِ 
  !خواهی؟ می چه من از: «پرسيد او از و ديد را نّجاری شاَهَد نَّجاراً؛ َفَسأَلَُه: ماذا تَطْلُُب ِمنّي؟

ُ َعْن َعَمٍل؛ َهل ِعْنَدَك َعَمٌل؟ َبَْحثأ   » داری؟ کاری آيا ؛)هستم کاری جوی و جست در( گردم می کاری دنبالِ : «داد جواب نّجار أَجاَب النَّّجاُر: 
  .توست دست در آن حّل  و دارم مشکلی البّته؛: «گفت حميد» .ِبالتَّأکيد؛ ِعندي ُمشِکلٌَة َو َحلُّها ِبَيِدكَ «َفقاَل حميٌد: 
  » چيست؟ مشکلت: «گفت نّجار »ما هَي ُمشِکلَُتَك؟ «قاَل النَّّجاُر: 

َخي وَ «أَجاَب حميٌد:  ِ̂ ِبٰذلَِك النَّهِر؛ٰذلَِك بَيُت جاري؛ هَو  َم الَْمزَرَعَة إِلَی نِصَف   َعدّوي؛ اُنْظُْر إِلَی ٰذلَِك النَّْهِر؛ هَو َقسَّ
  است؛ کرده تقسيم نیم دو به) جوی(نهر آن با را مزرعه او کن؛ نگاه رودخانه آن به است؛ ودشمنم برادرم او است؛ ام همسايه خانۀ آن: «داد جواب حميد

شاٌب کَث�ٌَة ِيف الَْمْخزَِن؛ َرجاًء،اِْصَنْع ِجداراً َخَشبيَّاً بَ إنِّ  ْ

أ

َخأ . ِعندي  باُن َعَيلَّ   .يَنناُه َحَفَر النَّْهَر ِألَنَُّه َغْض
  .بساز ما ميان چوبی ديواری لطفاً  دارم؛ انبار در بسياری های چوب. است خشمگ^ من بر زيرا ؛ است کَنده را اونهر

َْهُب إلَ «ثُمَّ قاَل لِلنَّّجاِر:  َذأ َرِجُع َمساًء.أأَنا  ب َکََث�اً؛  ِعْنَدما َرَجَع حميٌد إِلَی»ی الّسوِق َو    َمزَرَعِتِه َمساًء تََعجَّ
  کرد؛ تعّجب خيلی برگشت اش مزرعه به ظهر از بعد حميد که هنگامی. » گردم برمی  ظهر از بعد و روم می بازار به من: «گفت نّجار به سپس

  » !ماذا َفَعلَْت؟! لَِم َصنَْعَت ِجْرساً؟«النَّّجاُر ما َصَنَع ِجداراً؛ بَْل َصَنَع ِجْرساً َعلَی النَّْهِر؛َفَغِضَب حميٌد َو قاَل لِلنَّّجاِر: 
  !ای؟ ساخته پل ای؟چرا کارکرده چه: گفت نّجار به و شد خشمگ^ حميد پس ساخت، نهر روی را پلی بلکه نساخت؛ ديواری نّجار «

؛ َ ِبُصنْعِ الِْجْرسِ ََمرأ    يف ٰهذا الَْوقِت َوَصَل سعيٌد َو شاَهَد ِجْرساً َفَحِسَب أَنَّ حميداً 
  است داده دستور پل ساخb به حميد که کرد گsن و ديد را پلی و رسيد سعيد وقت اين در

َ ِبالُْبکاِء َو قبَّ أَفَعَربَ الِْجْرسَ    عذرخواست؛ و بوسيد را برادرش و کرد گريسb به رشوع و کرد عبور پل از پس،؛أَخاُه َو اْعَتَذرَ  َل َو بََد
َيّامٍ أ«َذَهَب حميٌد إلَی النَّّجاِر َو َشکَرَُہ َو قاَل:    .هستی من مهsن روز سه برای تو: «گفت و کرد تشکّر او از و رفت نّجار سوی به حميد» .أنَت َضيفي لَِثالثَِة 

هاُب لُِصْنِعها«اِْعَتَذَر النَّّجاُر َو قاَل:     .بروم آنها ساخbِ  برای بايد است؛ مانده زيادی های پل: «گفت و کرد عذرخواهی نّجار.»ُجسوٌر کَث�ٌَة باقَيٌة؛ َعَيلَّ الذَّ
: اِثْناِن ال یَْنظُُر ُهللا إِلَْیِهs: قاِطُع الرَِّحِم َو جارُ   .بد مسايۀه و خويشان پيونِد  (قطع کننده)بُرندۀ: کند rی نگاه آنها به خداوند تن دو .الّسوءِ  ِمن کَالِم َرسوِل ّهللاِ

ربُ  ْرُس الّراِبُع: اَلصَّ  .است گشايش کليد صربالَْفَرجِ  ِمفتاحُ  اَلدَّ
َ َسَنًة يف ِبالٍد؛  َربَع^أ   است؛ افتاده اتّفاق کشوری در پيش سال چهل حکايت اينَوَقَعْت ٰهِذِہ الِْحکايَُة َقْبَل 

ٍ الب َذَهَب اثْناَعَرشَ طالِباً ِمَن طُ  َبْحاثأ ِهم إلَی َسْفرٍَة ِعلْميٍَّة لَِتهِيَئِة  ِ ُستاذأ   sِك؛ َعِن الْسَ  الْجاِمَعِة َمَع 
  .رفتند علمی گردشی به ها ماهی دربارۀ هايی پژوهش تهّيۀ برای استادشان همراه دانشگاه دانشجويان از دانشجو دوازده

sِء؛ ثُمَّ َعَصَفْت رياٌح َشديَدٌة َو صاَر الَْبحرُ  کانَْت مياُه الَْبحِر هاِدئًَة؛ َفجأًَة ظََهَر َسحاٌب     َمّواجاً. ِيف السَّ
  . شد توفانی دريا وزيدندو) وزيد( شديدی بادهای پس شد؛ ظاهر آسsن در ابری ناگهان بود؛ آرام دريا های آب

فيَنةُ  َفخافوا؛ َصْخرًَة؛ َسفيَنُتُهمَفأَصابَ ْت    نشد؛ غرق یول شکست، کمی کردکشتی برخورد سنگی تخته به کشتيشان َغرَِقْت؛ ما َولِٰکنَّها َقليالً ْت انْکََرس  السَّ
، َجزيرَةٍ  إِلَی َوَصلوا ِعنَدما َکث�اً  َفرِحواَمجهولَة ٍ   فيها؛ نََزلوا وَ  َربَُّهم َشکَروا َو  
  . شدند پياده آن در و کردند شکر را پروردگارشان و شدند بسيارخوشحال رسيدند، ناشناختهای  جزيره به که وقتی
  : الُْستاذُ  لَُهمُ  قاَللِنَجاتِ  ِهم؛ أَحدٌ  جاءَ  ما و الَْجزيرَةِ  ِيف  أَحدا َوَجدوا َفsيَوماِن؛  َمَضی

  :گفت آنها به نيامد؛استادشان( شان رهايی) نجاتشان برای کسی و نکردند پيدا جزيره در را کسی و گذشت روز دو
. ِ  َعلَيکُم ياَشباُب،« لَةِبالُْمحاو ُواَصلَِةأبَْحاثِکُم َعلَْيکُم. ءٌ یشَ  َحَدثَ  ما کَأَنَّهُ ِبهِ    اْعَملوا وَ  کَالمي اِْسَمعواَ ِ̈«  
  . دهيد ادامهرا  بايدتحقيقاتتان.)است نيفتاده اتّفاق(.است نشده چيزی گويا کنيد؛ عمل آن به و کنيد گوش را سخنم. کنيد تالش بايد جوانان، ای«

   .الْحطَب  اْجَمعوا وَ  َصيدْ  َعنْ  اِبْحثوا طلُُّب، يا: «اْالوَّلِ  للِْفريقِ  قاَل  َوأَفرْقة  َأَربَعة  ِ  إلیَ  َمهمُ قسَّ  ثمُّ 
  « .کنيد جمع هيزم و بگرديد صيدی دنبال دانشجويان، ای: «گفت اّول گروه به و کرد تقسيم)تيم( گروه چهار به را آنها سپس

فيَنةِ  ِمنَ  وريَّةِ الرضَّ  الَْشياءِ  بَْعَض  اِجلِبا طالِباِن، يا: «الّثا| لِلَْفريقِ  قاَل  وَ    .بیاوريد کشتی از رضوری اشيای مقداری دانشجوها ای«:گفت دوم گروه به و» . السَّ
نَ  طالِباُت، يا: «الّثالِِث  لِلَْفريقِ  قاَل  وَ    » .بپزيد برا¬ان غذايی دانشجو، دخرتان ای: «گفت سوم تيم به و».طَعاماً  لَنااُطُْبخ ْ
  وبه گروه چهارم گفت:ای دودانشجودخرتدنبال موادغذائی بگردید(درباره موادغذائی جستجوکنید) .ِغذائيَّةٍ  َموادَّ  َعنْ  اِبَْحثا طالَِبتاِن، يا: «الّراِبعِ  لِلَْفريقِ  قاَل  وَ 

  .تگذش ای هفته. است صربکنندگان با کنيد؛قطعاًخدا صرب: «گفت همگی به سپس. أُْسبوعٌ  َمَضی» ﴾ الّصاِبرينَ  َمعَ  هللاَ  إِنَّ  اْصِبوا؛﴿: «لِلَْجميعِ  قاَل  ثُمَّ 
   .َفاْحَرتََقت َسفيَنتَُهم صاِعَقةٌ  أَصابَْت  وَ  َمطٌَرَشديدٌ  نََزَل  يّامِ اْالَ  ِمنَ  يَومٍ  يف
  .گرفت آتش کشتی کردو برخورد کشتيشان به ای صاعقه و)شد نازل( باريد شديدی باران روزها از روزی در

نا ال: «ُب الطُّالّ  قاَل   . »  َرجاءَ    ﴾. وااْصِرب  آَمنوا الَّذينَ  أَيَُّها يا﴿االیةَ  هِذهِ  الُْستاذُ  َفَقَرأَلَِنجاتِ
  ).کنيد صرب ايد آورده ا¬ان که کسانی ای:(خواند را آيه اين استاد پس. نيست نجا®ان به اميدی هيچ: «گفتند دانشجوها 

  . »داديم دست از را کشتيsن: «گفتند و شدند غمگ^ دانشجوها . »َسفيَنتَنا َفَقْدنا: «قالوا َوالطُّلُّب    َحِزنَ 
الةِ  أَداءِ  بَْعدَ  وَ   عاءِ  وَ  الصَّ   .زد فرياد ناگهان ايشان از يکی دعا و rاز آوردن جا ازبه پس و:بَْغتَةً  أََحُدُهم خَ َرصَ  الدُّ
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  .کنيد نگاه ام کالسی هم دخرتان ای. کنيد نگاه ام، کالسی هم پرسان ای. زَميال° يا اُنظُْرنَ . زَُمالx يا اُنظُروا«
   .شود می نزديک ما به که است جنگی کشتی يک آن. »ِمّنا تَقَرتُِب  َحربّيةُ  َسفيَنةٌ  تِلْكَ 

فيَنةُ    » َمکانَنا؟ َوَجْدتُم َکيفَ : «الُْجنودَ  َسأَلوا َوالطُّلُّب    َفِرحَ . ُجنودٌ  ِمنها نََزَل  وَ  ِمْنُهم اقَرتَبَْت  الَْحربيَّةُ  السَّ
  ! »کرديد؟ پيدا را ما جای چگونه: «پرسيدند رسبازان واز شدند خوشحال دانشجويان. شدند پياده آن از رسبازان و شد نزديک آنها به جنگی کشتی

َيْناأ: «الُْجنودُ أَجاَب    ناٍ  ِمنْ  ُدخاناً  َر  .ديديم را شs و آمديم پس. ديديم دوردست از را دودی: «دادند جواب رسبازان»شاَهْدناکُم وَ  َفأَتَْيبَعيد. 
ْرُس الْخاِمُس: الرَّجاءُ    امیداَلدَّ

  ...و شیر،روباه،گرگ،آهو،سگ بودند؛ جنگلی در ازحيوانات گروهی ....و الکلب و الغزالة و الذئب و الثعلب سدو األکانَْت َمْجموَعٌة ِمَن الَْحيَواناِت يف غابٍَة؛ 
  اِت. يّاِم جاَء ِستَُّة َصّياديَن َو َحَفروا ُحفرًَة َعميَقًة ثُمَّ َسَرتوها لَِصيِدالَْحَيواناِت َو بَيِعها لَِحديَقِة الَْحَيوانيف يَوٍم ِمَن اْالَ 

  . پوشاندند وحش باغ به آنها فروش و شکارحيوانات برای را آن سپس کندند عميقی چالۀ و آمدند شکارچی روزهاشش از روزی در
  .خواستند کمک و افتادند حفره در ناگهان آهويی و روباهی؛َوَقَع ثَعلٌَب َو َغزالٌَة ِيف الُْحفرَِة بَغتًة؛َفطَلَبا ُمساَعَدةً 

ّيادينَ نَُّهنَّ َسِمْعَن ِمْن بَعيٍد أَصواَت لِٰکنَّ الَْحَيواناِت َهَربَْن ِالَ     ..شنيدند را ها شکارچی صداهای دست دور از زيرا کردند؛ فرار حيوانات ولی الصَّ
 .کردند تالش نجات برای آهو و روباه .حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَُة لِلنَّجاةِ 

  » .لََقْد َجرَّْحَت بََدنَكَ .تَْقِدرُ ال فائَِدَة لِلُْمحاَولَة. ال تَْصَعْد. أَنَت ال «قالَْت َحsَمٌة لِلثَّعلَِب: عَد َدقائِق؛ بَ 
 .کردی زخمی را بدنت. توانی rی تو.نيا باال. ندارد ای فايده هيچ تالش: «گفت روباه به کبوتری دقيقه چند از پس

ِ ال تَْقِدرينَ «َو قاَل کَلٌب لِلَْغزالَِة:  َنتأ   » .لََقْد َجرَّْحِت بََدنَكِ .ال َرجاَء لَِنجاتِِك. ال تَْصَعدي. 
 .کردی زخمی را بدنت. توانی rی تو. نيا باال. نيست تو نجات به اميدی: «گفت آهو به سگی و

ْن ِبدوِن فائَدةٍ  ِ ُخَری َولٰکأ  .بود فايده بی ولی کردند تالش ديگر بار آمدن ب�ون برای آهو و روباه .حاَوَل الثَّعلَُب َو الَْغزالَُة الُْخروَج َمرًَّة 
 .کرد تالش خيلی روباه ولی ماند، جايش در و شد اميد نا آهو .َو بَِقَيْت يف َمکانِها َولِٰکنَّ الثَّعلََب حاَول َکََث�اً يَِئَسِت الَْغزالَُة 

نَتََ ال تَْقِدُر، لَِم تُحاِوُل؟! اِْقَبْل َمص�َكَ «قالَْت لَُه الَْحsَمُة:   . بپذير را رسنوشتت! کنی؟ می تالش چرا توانی، rی تو: «گفت او به کبوتر»« .أ
  :گفت و رسيد هدهد هنگام)آن( اين در. آمد ب�ون چالهاز  روباه ولی ِکنَّ الثَّعلََب َخَرَج ِمَن الُْحفرَِة. يف ٰذلَِك الَْوقِت َوَصَل ُهدُهٌد َو قاَل:لٰ 
ْمعِ؛ هَو «  ُِف ٰهَذاالثَّعلََب؛ هَو ثَقيُل السَّ َْعرأ   »جَعلَی الُْخرو ُه عُ ظَنَّ أَنَّ الَْحsَمَة تَُشجّ أَنَا 
ْ̂ ( شنواست؛ کم او شناسم؛ می را روباه اين نم  .کند می آمدن ب�ون به تشويق را کبوتراو که است کرده گsن او).است گوش سنگ

ُساَعَدتِها«قالَِت الَْحَيواناُت:  ِ̈  .کنيم کمک او به بايد. کرديم ستم آهو به ما: «گفتند حيوانات» .نَحُن ظَلَْمنا الَْغزالََة. َعلَينا 
ِ تَقِدريَن َعلَی الُْخروجِ ِبُسهولٍَة. ال تَيْأَيس«قالَِت الَْحsَمُة لِلَْغزالَِة:  َنتأ  .نشو نااميد شوی خارج توانی می آسانی به تو شو خارج: آهوگفت به کبوتر» .اُْخُرجي. 

  .شدند خوشحال حيوانات و آمد ب�ون و کرد تالش ديگر بار يک آهو .َو َفرَِحِت الَْحَيواناُت  أُْخَری َفَخَرَجْت حاَولَِت الَْغزالَُة الُْخروَج َمرًَّة 
، َوَجدَ  َرسوِل ّهللاِ َمْن طَلََب َشْيئاً  قال   ).شد موّفق کرد، تالش و خواست چيزی هرکس(. شود می موّفق کند، تالش و بخواهد چيزی هرکس َو َجدَّ

ْرُس الّساِدُس:  تغي�ِ اَلدَّ ياة زندگیتَْغي�ُ الْح َ  
َ أ رايسُّ الْعامُ   اِبَتَد َسةِ  إِلَی الَْقريَةِ  تَالميذُ  َذَهَب  وَ  الَْجديدُ  الدِّ َ .   . رفتند مدرسه به روستا آموزان دانش و شد آغاز نو تحصيلیسالالَْمدر

َسةُ  َدَخلَِت .جمیلة و صغیرة القریة کانت فِّ  ِيف  الُْمَدرِّ   .شد چهارم کالس وارد معلّم خانم بود وزیبا کوچک روستا آن.الّراِبعِ  الصَّ
 َ̂ َسُة لِلَْبن فُّ ُمزَدِحsً. قالَِت الُْمَدرِّ . «:کاَن الصَّ ِ̂   »اِْجلِْسَن َعلَی الَْيساِر. «َو قالَْت لِلَْبناِت: » اِْجلِسوا َعلَی الَْيم

  ».بنشينيد چپ سمت«:گفت دخرتها به و. » بنشينيد راست سمت: «گفت پرسها به معلّم خانم. بود شلوغ کالس 
َدةِ  َذَهَبْت  وَ  َفَحزِنَْت ».  سارة« ِباْسمِ  راِسَبةً  تِلميَذةً  اَهَدْت هَي ش هاَ ِّ   .ماضيها َعلَی طِّالعِ لِال  ِملَفلُِمشاه 

  .رفت اش گذشته بر شدن آگاه برای و اش پرونده ديدن برای و شد ناراحت ديد را ساره نام به مردود آموزی دانش او
َنةِ  ِملَفِّ  يف    .َذکيَّةٌ  و نَشيطَةٌ  هيَ . َجيِّداً  واِجباتِها تَکُتُب . ِجّداً  َجيَِّدةٌ  تِلميذةٌ  هيَ : ولَیاْالُ السَّ

  .است وزرنگ فّعال او. نويسد می خوب را هايش تکليف. کوشاست بسيار آموزی دانش او: نخست سال درپروندۀ
نَةِ  ِملَفِّ  يف وَ  ها. َحزيَنةٌ  لِٰکنَّها. ِجّداً  َجيَِّدةٌ  تِلميذةٌ  هَيالّثانَية:  ِ  السَّ ی ِيف  راِقَدةٌ  أُمُّ َ   . الُْمستَشف

  .است بسرتی بيsرستان در مادرش. است غمگ^ ولی. کوشاست بسيار آموزی دانش او: دوم سال پروندۀ ودر
نَةِ  ِملَفِّ  يف وَ  َنةِ  ٰهِذهِ  يف والَِدتَها َفَقَدْت  هيَ : الّثالَِثةِ  السَّ   .ِجّداً  َحزينةٌ  هيَ . السَّ
  .است غمگ^ بسيار او. داد دست از امسال را مادرش او: سوم سال پروندۀ در و
نَةِ  ِملَفِّ  يف وَ  راَسةَ  تََرکَِت  هيَ : الّراِبَعةِ  السَّ َسةَ  تُِحبُّ  ال وَ  الدِّ فِّ  ِيف تَنامُ    َوالَْمدر  َ   .الصَّ
  .خوابد می کالس در و ندارد دوست را مدرسه و کرد ترک را خواندن درس او: چهارم سال پروندۀ در و

َسةُ  َْت  وَ  نَْفَسها الَمْت  الُْمَدرِّ   .داد تغي� را تدريسش روش و کرد رسزنش را خودش معلّم خانم.تَدريِسها طَريَقةَ  َغ�َّ
ةٍ  بَعدَ  َسةِ  ميالدِ  َحْفلَةِ  يف ُمدَّ َسِتها سارة َجلََبْت  وَ  لَها َهدايا التَّالميذُ  َجلََب  الُْمَدرِّ   .َصحيَفةٍ  َوَرَقةِ  يف َهديَّةً  لُِمَدرِّ
  .آورد ای روزنامه برگۀ در ای هديه معلّمش خانم برای ساره و آوردند هايی هديه برايش معلّم خانم تولّد جشن در آموزان دانش مّدتی از پس

ٌ  ِعطرِ  ُزجاَجةَ الَْهديَّة ُ  کانَِت  ها، فيها    خنديدند؛ آموزان دانش و بود آن در عطر کمی که بود مادرش عطر شيشۀ هدیه آن التَّالميُذ؛ َفَضِحكَ  الِْعطرِ  ِمنَ  َقليلأُمِّ
َ̂  َفقالَِت  َسُةلِلَْبن َسةُ ».  التَضَحکْنَ : «ِ لِلَْبنات قالَْت  وَ »  التَْضَحکوا: «الُْمَدرِّ   . الِْعطْرِ  ِبٰذلِكَ  نَْفَسها َعطَّرَْت  الُْمَدرِّ
  . زد عطر خودش به عطر آن با معلّم خانم».  نخنديد: «گفت دخرتها به و»  نخنديد:گفت پرسها به معلّم خانم

َسِتها َو قالَْت: جاَءْت سارة ِعنَد مُ  ُّميأرائِحتُ «َدرِّ  . »است مادرم بوی مانند تو بوی: «گفت و آمد معلّمش نزد ساره» .ِك ِمثُل رائَِحِة 
َعِت  َسةُ  َشجَّ   .شد موّفق آموزی دانش او و کرد تشويق را ساره معلّم خانم. ِمثالّيةً  تِلميذةً  َفصارَْت  سارة؛ الُْمَدرِّ

َسةُ  اِْسَتلََمِت  ؛ َسَنواٍت  بَعدَ  وَ     :بود شده نوشته آن در که کرد دريافت ساره از ای نامه معلّم خانم سال؛ چند از پس و :فيها َمکتوبَةً  سارة ِمنْ  ِرسالَةً  الُْمَدرِّ
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ُل  أَنِت « ِْت  أَنِت . َحيا° شاَهْدتُهايف ُمَعلَِّمةٍ  أَفَض »   طَبيَبةٌ  نَ االْ  أَناَمص�ي.  َغ�َّ
  » .هستم پزشک حاال من. دادی تغي� را رسنوشتم تو. ام ديده ام زندگی در که هستی معلّمی بهرتين تو«
َسةُ  اِْسَتلََمِت  ٍة، ُمدّ  بَعدَ  وَ  تی، از پس و سارة؛الطَّبيَبةِ  ِمنَ  أُْخَری ِرسالَةً  الُْمَدرِّ   کرد دريافت ساره دکرت ازخانم را ديگری نامۀ معلّم خانم مّد 

  .دبو  راخواسته مادرعروس درجايگاه نشسb و اش عروسی حضوردرجشن ازوی درآن)که(.الَْعروِس  أُمِّ  َمکانِ  يف الُْجلوَس  وَ  َحفلَِةَزواِجها يف الُْحضورَ  ِمْنَها طَلََبْت 
َسُتها ْت َحَرض  ِعنَدما ها؛ِ  يف ُمَدرِّ ِْت  أَنِت  َسيَِّد°؛ يا َجزيالً  ُشکراً : سارة لَها قالَْت  َزواِجَحفلَة    . َحيا° َغ�َّ

  تغي�دادی را ام زندگی تو! خانم ای: گفت او به ساره شد؛ حارض اش عروسی جشن در معلّم خانم که هنگامی
َسةُ  لَها َفقالَْت  ِْت  أَنِت  ِبنتي؛ يا ال: «الُْمَدرِّ   . . »أَُدرُِّس  َکيفَ  َفَعرَْفُت  َحيا°؛ َغ�َّ

  .بدهم درس چگونه)آموختم( گرفتم ياد پس دادی؛ تغي� را ام زندگی تو دخرتم، ای نه: «گفت او به معلّم خانم پس
َرَُة الِْجدِّ  ْرُس الّساِبُع: ³َ   )دسرتنج (تالش :ميوۀاَلدَّ

  : ِدراَسِتهِ  نََفقاِت  َدْفعِ  َعْن تُهُ ْرسَ    أُ  َعَجزَْت  ِعنَدما ُعمرِِه، ِمنْ  الّساِبَعةِ  ِيف  إِديسون کانَ 
  درماند تحصيلش های هزينه پرداخِت  از اش خانواده که هنگامی)بود ساله هفت(بود، سالگی هفت ِسنّ  در اديسون
هُ  َسةِ  ِمنَ  ُمديرَُمدَرَسِتهِ َفطَرَد َ    الَْفواِکِه؛ بائِعَ  َفصاَرأَحَمق. »  ُ  تِلْميذٌ  إِنَّهُ : «َعنهُ  قاَل  َوالَْمدر  َ

  .شد فروش ميوه پس. » است نادان آموزی اودانش: «گفت اش باره در و کرد، ب�ون مدرسه از را او اش مدرسه مدير پس
راَسَة؛ تَرَكَ  ما َولِٰکنَّهُ  ُساَعَدةِ  َدَرَس  بَْل  الدِّ ِه؛ ِ̈ َکث�اً    ساَعَدتْهُ  هيَ  أُمِّ   .ردک کمکش خيلی او. خواند درس مادرش کمک به بلکه نکرد؛ ترک را خواندن درس او ولی.

ْمعِ  ثَقيَل  إِديسون کانَ    .بود شنوا ودکمب شده دچارش کودکی روزهای که ای بيsری يا حادثه سبب به اديسون.الطُّفولَةِ  أَيّاَمأَصابَه  ُ  َمرٍَض  أَوْ  حاِدثَةٍ  ِبَسَبِب  السَّ
ةٍ  بَعدَ  وَ  َمنِزلِهِ  يف َصغ�اً  اً ُمخَتربَ  َفَصَنَعالْکيمياءَ .  أََحبَّ   إِديسونُ  الْکيمياويَّةِ بَعض ِ  اءِ ِرش  َعلَی َقَدرَ  ُمدَّ   الِْعلْميَِّة؛ َدواِت اْالَ  وَ  الَْموادِّ

 .بخرد را علمی ابزارهای و شيميايی موادّ  برخی توانست مّدتی از پس و ساخت اش خانه در کوچک آزمايشگاهی پس. داشت دوست را شيمی اديسون 
  الَْبضائِع، َعَربَةِ  يف َوَضَعها وَ  ِطباَعةٍ  آلَةِ  ِشاءِ  َعلَی َقَدرَ  وَ  الِْقطاراِت  أََحدِ  يف َمسؤوالً  صارَ  َکث�ٍَةُمحاو  َالٍت  بَعدَ  وَ 
  گذاشت، کاالها واگن در را آن و بخرد چاپی دستگاه توانست و شد ازقطارها يکی مسئولِ  بسياری های تالش از پس و
َنةِ  ِيف  وَ    .کرد پچا قطار در را آن و نوشت هفتگی ای روزنامه سالگی پانزده سنّ  ودر. الِْقطارِ  ِيف  طََبَعها وَ  أُْسبوعيَّةً  َصحيَفةً  کََتَب  ُعمرِهِ  ِمنْ  ةَ الْخاِمَسَةَعْرشَ  السَّ
  شکست چاپخانه در شيميايی مواّد   های شيشه از روزهايکی از يکی درالَْمطَبَعِة؛الْکيمياويَّة يف ِ الَْمواد ِّ  ُزجاجاِت  إِْحَدی ْت انْکََرسَ  يّامِ اْالَ  أََحدِ  يف

هُ  َحريٌق  َفَحَدثَ  طارَُفطَرَد  َ  . کَِتِه َرشَِرئيساً يف    الطِّفلِ  والِدُ  َجَعلَهُ  الِْقطاِر، تَحِت  ِمنْ  ِطفالً أَنَْقذَ  ِعنَدما وَ  الِْقَرئيس 
  .کرد رشکتش رئيس را او کودک پدرِ  داد، نجات قطار زير از را کودکی که وقتی و کرد ب�ون را او قطار رئيس و داد روی سوزی آتش و

ُل  هوَ . نَهاراً  وَ  لَيالً مخَتَربِهِ  يف َمشغوالً إِديسون کانَ  ناعيَّةِ  لِْألَبْحاِث  ُمخَتَرباً  َصَنعَ  َمنْ  أَوَّ   .الصِّ
  .ساخت صنعتی های پژوهش برای آزمايشگاهی که بود کسی نخست^ او. بود مشغول آزمايشگاهش در روز و شب اديسون

ََ̧  إديسون اِْخَرتَعَ  ؛ اْخِرتاعٍ  أَلِْف  ِمنْ  أَْک باxُّ  الِْمصباحُ  َوالْکَهَربائيَّة  ُ  الطّاَقةُ  ِمنَها ُمِهمٍّ ُل  َوالْکَْهر  َ َورُ  و الْموسيَقی ُمَسجِّ ّياَرةِ  ريَّةُ بَطّا َوالّسيَنs   آلَةُ  وَ  الُْمَتَحرِّکَةُ  الصُّ    السَّ
    خودرو باتری و سينs دستگاهمتحّرک، های موسيقی،عکس کنندۀ ضبط برق، چراغ برق، ن�وی جمله آن از .کرد اخرتاع مهم اخرتاع هزار از بيشرت اديسون

ا يفُ  الطّاَقةُ  وَ  مِ َرئييسٌّ   َسَبٌبالَْعرص  ِ  ٰهَذالْکَهَربائيَّة  ناعاِت  لَِتَقدُّ   .ستا بوده نوين صنايع پيرشفت اصلی دليل روزگار اين در برق ن�وی و. الَْجديَدةِ  الصِّ
  ٣٠ الْکَهف﴾  َعَمالً أَْحَسنَ  َمنْ  أَْجَرنُضيعُ    ال إِنّاالّصالِحات ِ  َعِملوا وَ  آَمنوا الَّذينَ  إِنَّ ﴿ 

  .کنيم rى تباه کند نيکو کار که را کىس پاداش ما اند، کرده شايسته کارهاى و آورده ا¬ان که کسا¾ قطعاً 
َ̂ الزّائِِر َو سائِِق َسّياَرِة اْالُ  ْرُس الّثاِمُن: ِحواٌر بَ   تاکسی رانندۀ و زائر ميان گويی و گفت ْجرَةِ اَلدَّ

يکُم المُ   المُ    َعلَيکُمُ )    شs بر درود( برشs سالم َعلَالسَّ َِرحَمة  ُ  َوالسَّ  رويد؟ می کجا.باد شs بر خدا برکات و رحمت و درود تَْذَهبوَن؟ أَينَ  .بََرکاتُهُ  وَ  هللاّٰ
لوا .ِبکُم َسهالً وَ  أَهالًمکرّمه   رويم می مکّۀ موزۀ به الُْمکَرََّمةِ  َمکَّةَ  ُمْتَحفِ  إلَی نَْذَهُب   .شويد سوار .بفرماييد .آمديد خوش .اِْرکَبوا .تََفضَّ

  ريال چهل .رياالًأَربَع^ َ      گ�ی؟ می ما از ريال چند    ِمّنا؟ تَأُْخذُ  رياالً کَمْ  
 .ريال ده زائری هر برای .ريال سی ببخشيد؛ .رياالٍت  ةُ َعَرشَ  زائِرٍ  لِکُلِّ  .رياالً  ثَالثونَ  َعفواً؛ نفريم سه ما .است گران کرايه أشخاٍص  ثَالثَةُ  نَحنُ  .غاليَةٌ  جرَةُ اْالُ  
م پذيريد؟ می ايرانی پول آياالْ�انيَّة؟النُّقود َ  تَْقَبُل  َهْل    هستيد؟ ايرانی شs آيا ها، جوان ای .ندارد اشکالی بله؛ إيرانّيوَن؟ أَنُتم َهْل  َشباُب، يا .بَأَْس  ال .نََع  
ُل  وَ  باِکستا|ٌّ  أَنا        ؟ أَنَت  أَينَ  ِمنْ  َو  نََعم  تَغََ ُ  يف .ُهنا أش ةِ الَْمزَرع يف أشتَغُل  کُنتَوطَني  َ .
 .کردم می کار مزرعه در درميهنم .کنم می کار اينجا و هستم پاکستانی من        هستيد؟ کجا اهل شs و بله 
أأَ   َيَْت   فَ  َر یَ َیْتُهُ أ ما ال؛  ای؟ ديده را موزه حاال تا آيا َن؟اْال  َحتَّالُْمتح      )ندارم فرصتی( .ندارم فرصت .ام نديده نه؛ .ُفرَصةٌ  ِعندي ما .َر

باحِ  ِمنَ  أَْشَتِغُل  ِألَّ|          ای؟ نرفته آنجا به چرا !ُهناَك؟ إلَی َذَهْبَت  ما لsِذا  .کنم می کار شب تا صبح از من زيرا .الَْمساءِ  َحتَّی الصَّ
   ..®ام ده َ®اماً  الْعاِرشَةُ       است؟ چند ساعت .ببخشيد الّساَعُة؟ کَمِ  .َعفواً 

عُ  ثُمَّ  .َمَعنا تَعاَل   ً؛ِ  .گرديم برمی باهم سپس .بيا ما همراه َمعانَْرج 
 .سپاسگزارم بسيار .توانم rی نه؛ .َجزيالً ُشکراً  .أَقِدرُ  ال ال؛ )          کنی؟ می قبول( پذيری؟ می آيا تَْقَبُل؟ َهل 

َ̂  ِحوارٌ    موزه راهنsی و زائر ميان گويی وگفت :الُْمتَحِف  َدليلِ  وَ  الزّائِرِ  بَ
ِ̂  الّتاريخيَّةُ  الْثارُ      هست؟ چيزی چه موزه اين درالُْمتَحِف؟ ٰهَذا يف ماذا  ِ̂  لِلَْحرََم يَف  )رشيف حرم دو( .رشيف^ حرم^ تاريخیِ  آثار الرشَّ

         .کعبه چوبیِ  ستونِ . ِ لِلْکَعبَة الَْخَشبيُّ  الَْعمودُ         چيست؟ ستون آن الَْعموُد؟ ٰذلِكَ  ما
دِ  الَْقديمِ  الِْمنَربِ  باُب         چيست؟ آثار اين و الْثاُر؟ ٰهِذهِ  ما وَ   ؛لِلَْمسج ِ   نبوی؛ مسجد قد¬یِ  منرب درِ  النََّبويِّ

ِ̂  ُصَورُ  زَمزََم؛ ِبْرئِ  آثارُ     َةِ  وَ  الَْحرََم   ديگری زيبای آثار و بقيع؛ )قربستان( مقربۀ و حرم دو های عکس زمزم؛ چاه آثار .أُْخَری َجميلَةٌ  آثارٌ  َوالَْبقيعِ؛  َمقرب َ
ةِ  تَوضيحاتِكَ  َعلَی أَْشکُرُكَ    .نيست الزم تشکّر بود، وظيفه .الْواِجِب  َعلَی ُشکَْر       ال  .  سپاسگزارم سودمندتان توضيحات خاطربهالُْمفيد  . َ

ةِ  حَّ ْرُس الّتاِسُع: نُصوٌص َحوَل الصِّ  بهداشت دربارۀ هايی مb :اَلدَّ
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ُل  نَّ  الّناِسبَعُض    :لوانِ اْالَ أَفَض ْسمِ  أَوْ  لِلتَّلوينِ  لوانَ اْالَ ِبأَيَظُنّونَ   ِ̂  أَوْ  لِلرَّ   َفَقط لِلتَّزي
  .هستند )دادن زينت( تزي^ يا کردن نّقاشی يا آميزی رنگ برای )تنها( فقط ها رنگ که کنند می گsن مردم از برخی :ها رنگ بهرتين

َسنا َهل َولِٰکنْ  . ُ َنفأ ل» :  َسأَلْنا ةُ  ُ¬ِْکنُ  َهيَوماً » َلَِفةِ ؟الُْمخت لوانِ اْالَ تأث�ُ  هوَ  ما لواِن؟ِباْالَ مراِض اْالَُمعالَج  َ
 » چيست؟ )گوناگون( مختلف های رنگ تأث� )دارد؟ امکان( است؟ ممکن ها رنگ با ها بيsری درمان آيا» :ايم پرسيده خودمان از روزی آيا ولی

تَأث�اً  لوانِ لِْالَ أَنَّ  الُْعلsَءِ بَعُض   يَعَتِقدُ    .دارند ماتأث� بر ها رنگ که )باورند اين بر ( معتقدند دانشمندان از برخی َعلَينا 
َ إِنَّ  ، إلَی لوانِ اْالأََحبَّ   ِ̂ sويُّ  زَرُق اْال  اللَّونُ  َو  خَرضُ االْ  اللَّونُ  هيَ  وَ  النَّهارِ  وَ  اللَّيلِ  ِيفَحولَنا   نُشاِهُدها الَّتيالطَّبيعيَّة ُ  لوانُ اْالَ الَْع  لَونِ  ِمثُل  صَفرُ االْ  اللَّونُ  ثُمَّ  السَّ

 اند عبارت که بينيم می خودمان )پ�امون(دراطراف روز و شب که است ای طبیعی های رنگ چشم، برای ها رنگ ترين محبوب قطعاً .الَْخريِف  أَوراقِ بَعض ِ 
 .پاييز های برگ بعضی مانندرنگ زرد، رنگ سپس آسsنی آبی رنگ و سبز رنگ :از

عصاَب    اْالَ  يَُحرِّكُ نَّهُ الِ    إِلَيِهنَنظُرُ    ِعنَدما ِبالتََّعِب  َفَنْشُعرُ  الْحَمرُ  الّنورُ  أَّما
  کند می راتحريک اعصاب آنزيرا  کنيم؛ می خستگی احساس کنيم می نگاه آن به وقتی رسخ، رنگ اّما
ِدُمهُ  الُْمرورِ  َفقانونُ  .   الُْمروِر؛ کَإِشاراِت  الِْنِتباهِ  إِلَی ِبحاَجةٍ  الَّتي ماِکنِ اْالَ  ِيفيَستَخ  ْ
  گ�د؛ می کار به را آن رانندگی و راهنsيی های مانندعالمت دارد، توّجه به نياز که )اماکنی( جاهايی در رانندگی و راهنsيی قانون نتيجه در .
َََ    النَّوِمُغرَف  ُ  أَّما  ُل َفاْال ئَةِ  لوانِ اْالَ اْسِتخدامُ  فيَهافض  .الَْبَنفَسجيِّ  کَاللَّونِ  عصاِب لِْالَ  الُْمَهدِّ
 .شود گرفته کار به بنفش رنگ مثلِ  اعصاب بخش آرام های رنگ آن در که است بهرت خواب های اتاق اّما 

  است کودکان وزن افزايش آ ويتام^ فایده های از :آ ويتام^ طفالِ اْالَ  َوزنِ  زياَدةُ  »إ« فيتام^ َفوائِدِ  ِمنْ  A  »إ«فيتام^
ُِمفيد  ٌ  هوَ  وَ   ْ̂ اللَّيليَّة   ِ  الْغاراِت  ابِْتداءِ  َقْبَل  يََتناَولونَهُ الّثانيَة ِ الْعالَميَّة ِ  الَْحرِْب  ِيف  الطَّّيارونَ  کانَ  وَ  لِلَْع

  خوردندو می شبانه حمالت آغاز از پیش دوم جهانی جنگ در ها خلبان و است سودمند چشم برای ويتام^ اين
ُ̂  ٰهَذا وَ   .الُْربتُقالِ  ِقْرشِ  وَ  الَْجَزرِ  وَ  َکالِْمْشِمِش  صَفرِ اْالَ  ِباللَّونِ  الَْفواِکهِ  َوالنَّباتات  ِ  ِيف  َموجودٌ  الْفيتام
 .است موجود پرتقال پوست و هويج زردآلو، مانند زرد رنگ به های ميوه و گياهان در ويتام^ اينو 

 ُ̂ ُ̂  ٰهَذا يوَجدُ C )يس(فيتام ِف  الَْحليِب  ِيف  يوَجدُ  ال َولِٰکنَّهُ  الطّاَزج الَْحليِب  ِيف  الْفيتام   الُْمَجفَّ
  )شود rی يافت( وجودندارد خشک ش� در ولی ،)شود می يافت( دارد وجود تازه ش� در ويتام^ اين :ث ويتام^

َِ̧  يف َوْحَدُه، يََتناَولونَهُ  الَّذينَ  طفاُل اْالَ  وَ   الّساَق^   ِ  ِيف  َضعفٌ  لَُهم يَْحُدثُ  وقاِت اْالَ أَک
  آيد می هاپيش ساق )ضعف( ناتوانی برايشان اوقات بيشرت خورند می را آن تنها که کودکانی و
 .الُْبُتقالِ  َعص�ِ  أَوْ  اللَّيمونِ  َعص�ِ  ِبَتناُولِ  التَّغذيَةِ  ِيفالنَّقص  ِ  هَذا تَعويُض  ُ¬ِکنُ  وَ  .
 .شود می جربان پرتقال آب يا ليمو آب خوردن با )خوراک( تغذيه در )نقص( کمبود اين و

ْرُس الْعاِرش: اَْألَمانَةُ    :امانتداریاَلدَّ
ٍ̂  َشخٍص  إلَی نُقوِدهِ تَسليمَ  ُمساف ِرٌ  أَرادَ    .بدهد امانتداری شخص به را )هايش پول( پولش خواست مسافری أم

.  ُرجوعي بَعدَ  ِمْنكَ  أَسَتلُِمها َسوفَ  وَ  أَمانَةً  ِعنَدكَ  نُقوديتَسليمَ   أُريدُ  وَ  أُساِفرُ  َسوفَ  إِّ|  :لَهُ  قاَل  وَ  بَلَِدهِ  قايض إِلَی َفَذَهَب 
  گرفت خواهم پس تو از برگشتنم از پس و بگذارم امانت به تو نزد را پوÊ خواهم می و کرد خواهم مسافرت من» :گفت او وبه رفت شهرش قاضی نزد پس

َعْل  ال» :الْقايض َفقاَل   ندوقِ  ٰذلِكَ  ِيف  نُقوَدكَ بَأَْس،اِج ْ ندوقِ  ِيف  نُقوَدهُ  الرَُّجُل  َفَوَضعَ  « .الصُّ  .الصُّ
 .گذاشت صندوق در را هايش مردپول و « .بگذار صندوق آن در را پولت ندارد، اشکالی» :گفت قاضی «
َفِر؛ ِمنَ  َرَجعَ  لsَّ  وَ    .أَْعرُِفكَ  ال إّ| » :الْقايض َفقاَل  مانََة،اْالَ  ِمنُهطَلََب    وَ  الْقايض ِعندَ  َذَهَب  السَّ
  .شناسم rی را تو من:گفت او به قاضی خواست او از را امانت و رفت قاضی نزد برگشت؛ سفر از که وقتی و

  داد رشح برايش را قضّيه و رفت شهر حاکم نزد به و شد مردغمگ^ الَْقضيَّةَ  لَهُ  َح َرشَالَْمديَنة و  ِ  حاِکمِ  إلَی َفَذَهَب  الرَُّجُل  َحِزنَ 
 .ِمْنهُ  أَمانََتكَ اطْلُْب   َوالَْمجل  ِِس  ِيف  َعلَينا َفاْدُخْل  َغداً؛ القايض إِيلَّ  َسَيأْ°:الْحاِکمُ  َفقاَل  .
  .بخواه او رااز امانتت و )شو وارد ما بر( بيا ما پيش مجلس در آمد؛ خواهد من نزد قاضی فردا :گفت حاکم .
ايلِ  ِيف  وَ    » :گفت او به حاکم آمد، حاکم نزد قاضی که وقتی بعد روز در و » :الْحاِکمُ  لَه قاَل  الْحاِکِم، إِلَی الْقايض جاءَ  ِعنَدما الّتالَْيوم 

هرِ  ٰهَذا يف الَْحجِّ  إِلَی أُساِفرُ  َسوفَ  إِّ|  أما ّ| ِالَ إِلَيكَ  الِْبالدِ  أُمورِ تَسليمَ   أُريدُ  وَ  الشَّ َيُْت    .مانَةَ   اْالَ  إّل  ِمْنكَ  َر
  .ام نديده امانتداری جز تو از من چون )بسپارم( دهم تحويل تو به را )رسزم^( کشور )کارهای( امور خواهم می و کرد خواهم سفر حج به ماه دراين من

َ ِ  ٰهَذا يف وَ    » :گفت و کرد سالم )دو آن( آنها به و شد وارد امانت صاحب وقت اين در و قاَل  وَ  َعلَيِهs َسلَّمَ  وَ  الsْنَةِ  صاِحُب  َدَخلالَْوقت 
ندوقِ  ِمفتاحُ  ٰهذا» :الْقايض قاَل  « .ِعنَدكَ  نُقودي َوَضْعُت .ِعنَدكَ  أَمانَةً  يل إِنَّ  الْقايض، أَيَُّها  « .نُقوَدكَ  اِْسَتلِمْ  .الصُّ
  .بگ� تحويل را پولت .است صندوق کليد اين» :گفت قاضی « .ام گذاشته تو نزد را پوÊ .دارم تو نزد امانتی قاضی، ای

 :الْحاِکمُ َفأَجاَب  الَْموضوعِ  . ٰذلِكَ  َحوَل  َمَعُهتَکَلَّمَ    وَ  الْحاِکمِ  ِعندَ  الْقايض َذَهَبيَوَم^  ِ  بَعدَ 
 :داد جواب حاکم .کرد صحبت موضوع آن دربارۀ او با و رفت حاکم نزد قاضی روز دو از پس
ُکلَّ  أَْعطَيْناكَ  بَعَدما إّل  الرَُّجلِ  ٰذِلكَ  أَمانَةَ  اْسَرتَجْعنا َما الْقايض، أيَُّها  .ِبَعْزلِهِ  أََمرَ  ثُمَّ   !ِمْنَك؟ الِْبالدَ  ٍءنَْسَرتِْجعُ یشَ  َفِبأَيِّ  الِْبالِد؛ 
 به دستور سپس « !بگ�يم؟ پس تو از را کشور چيزی باچه داديم؛ تو به را کشور همۀ اينکه از بعد مگر نگرفتيم پس تو از را مرد آن امانِت  قاضی، ای

 ).کنند برکنار را او داد دستور( .داد او برکناری
َةِ  إلَی تَْنظُروا ال ْ̧ َةِ  وَ  َصوِمِهم وَ  َصالتِِهم َک ْ̧  .وآله وعلیه هللاّٰ  صلی هللا رسوُل  « .مانَةِ اْالَ  أَداءِ  وَ  الَْحديِث  ِصْدقِ  إلَی انْظُروا َولِٰكنِ  .. .الَْحجِّ  کَ
  .کنيد نگاه امانتداريشان و راستگويی به ولی ،...نکنيد نگاه حج زيادیِ  و شان روزه و rازشان زيادیِ  به
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