
هداِء ُأمُّ الشُّ
نََشأَت الَْفتاُة الّشاِعرُة في بَيِت الّسيادِة والُْفروسّيِة والْبياِن. أبوها َرئيُس 

الْقبيلِة وَأَخواها ِمن قاَدِتها وفُْرساِنها.
ولكن، کَيَف يَدوُم لَها الَْفرُح، و قد فََقْدت أباها وأَخَويْها في الُْحروِب 

الَْقبَليَِّة؟! كانت الْفتاُة تَْشُعر ِبالَْكـآبَِة والُْحزِن الّشديِد.
ُة شمٍس جديدٍة. جاَءت الْخنساُء  إلى أن أشَرَقْت على ِشبِْه الْجزيرِة أشعَّ
ْت أّن الّسكينَة قد ُأنِْزلَْت على قلِبها. إلى الّنبيِّ )ص(. َسِمَعت اآْلياِت. أَحسَّ

أنَشَدْت بعَض أشعاِرها وَسِمَعها الّنبيُّ )ص( وطَلََب منها أن تُنِْشَد أكْثَر.

لَت »بَّكاَءُة الْعرِب«. آياُت الْبْعِث والنُّشوِر والْجنَِّة والّناِر  وهَكذا تََحوَّ
والِْبرِّ واإلْحساِن أذاَقْتها حياًة جديدًة.

الْحروُب  ت  اْشَتدَّ حيَن  سَنواٍت  بعَد  و  الِْقَيِم  هذه  على  أبناَءها  َّْت  َرب
َجَمَعت  والظَّالِم،  الُْكفِر  ُمواَجَهِة  في  والّنوِر  اإْليماِن  ُجيوُش  انَْدفَعت  و 

الْخنساُء أوالَدها اأْلَربعَة و قالَْت:
يا أوالدي، أْسلَمُتم طائعيَن وهاَجْرتُم ُمختاريَن. أنتم تَعلَموَن ما أَعدَّ 
اللُّه ِللُْمسِلميَن ِمن الثّواِب الَْجزيِل في َحرِب الْكافرين. فَاْعلَموا أّن الّداَر 
ُّها الّذيَن آَمنوا اْصِبروا  الْباقيَة خيٌر  ِمن الّداِر الْفانيِة. قاَل اللُّه تعالى   يا أي

. وصاِبروا وراِبطوا واتَُّقوا اللَّه لََعلَُّكم تُْفِلحونَ  
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ثّم  فَواحدًا  واحدًا  الْحرِب  لباَس  وألْبََسْتُهم  أْسِلَحَتهم  وأْحَضرت  قاَمْت  ثُمَّ 
َشيَّعْتُهم إلى ساحِة الْمعَركِة.

َي ِبِهم ديَنُه ويَـْرُزَقُهم  ِانَدفََع اأْلبناُء ُمَكبِّريَن ُمَهلِّليَن و هم يَْدعوَن اللََّه أن ُيقوِّ
هادَة في َسبيِله. الشَّ

في ساحةِ الْمعركةِ
حيَن اْسُتْشِهَد أّوُل أبناِئـها أْشَفَق عليها كُلُّ َمن كاَن يَعِرفُها. كيف َسُتواِجُه نبأَ 
اْسِتشهاِد َولَِدها بعد ِفْقداِن واِلِدها وأَخَويْها؟! هم اليَعلَموَن أّن ما َسيكوُن هو أعظَُم.

هداُء. أربعٌة منُهم أوالُد الْخنساِء. ِانَتَصَر الُمسِلموَن. يُْحَصى الشُّ
واهاً. كيف نُبَلُِّغَها هذا الْخبَر؟ هي تموُت.
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أَحدًا  تسأْل  لم  اْلمعركِة و هي  ِمن ساحِة  الْعائديَن  اْلَخنساُء  تَسَتقِبُل 
َعن أوالِدها و  إنّما كاَن سؤالُها َعن أخباِر الْمعركِة . عندما َعِلَمت انْتصاَر 

الْمسلميَن َجَرْت ُدموُع الَْفَرِح على َوْجِهها ُمَهلِّلًة .
ولكن، الخبُر، كيف يُقال لها؟!

... ــ يا ُأمُّ
ــ ال. اليُمكن. أنا ال أنَْسى بُكاَءها وَعويلَها على أَخَويْها. 

َمني اللُّه  كأَّن الْخنساَء َعَرفَت الْخبَر ِمن ُعيوِن ناِقِلِه، فَقالَْت: هل كَـرَّ
ِباْسِتْشهاِدهم؟

ََّمْت:    َوال تَْحَسبَنَّ الَّذين ُقِتلوا في َسبيِل اللِّه  فأجاَب: نََعم. فََترن
ِّهم يُـْرَزقونَ    ثُمَّ نَظََرْت إلى اأْلُفِق قائلًة: أمواتاً بَل أحياءٌ ِعنَد َرب

ِبِهْم في  يَْجَمَعني  أن  ِباْسِتشهاِدِهم و أرجو  فَني  َشرَّ الّذي  ِللِّه  َالْحمُد 
ُمْسَتَقـرِّ رحَمتِه.
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٭ ِانْتَِخْب عنوانًا آَخَر لِلنَّصِّ على حَسب َذوِقك:
 المرأُة اْلُمسِلمُة                بيُتَ الّسيادِة                    ِانتصاُر اْلمسلميَن

ُاذُكْر أضداَد الْكلماِت الّتاليةِ ُمستَعينًا بِالنَّّص:

  ،………… ≠ ≠ …………،      أحياء  الّدار الْباقية 
،………… ≠ الَفَرح    ،……………… ≠ الكافرين 

ِانتِخب اْلمراِدَفتين ِمن َبين اْلكلمات الّتالية:

ْت،  أَحسَّ َلْت،  َتَحوَّ َنَهَضْت،  َشَعَرْت،  الّسرور،  َتَربَّْت،  الَفَرح،  َنَشأْت، 
قاَمْت، َتغيََّرْت

: حيَح على َحسب النَّصِّ َعيِّن الصَّ

 كانَت الْخنساُء من بيٍت َعريٍق و شهيٍر.
 َربَّت اْلخنساُء أوالَدها على اْلِقَيِم اْلَقَبلّيِة.

 آياُت اْلقرآِن َغيََّرْت َحياَة َبّكاءِة اْلعرِب.
 َاأُلمُّ هي اّلتي َأْلَبَسْت أوالَدها لباَس اْلحرِب.
 ُاْسُتْشِهَد بعُض أوالِدها في ساَحة اْلمعركِة.
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اين درس را براى چه مى آموزيم؟

     در زبان عربى براى نشان دادن حالت و چگونگى فاعل و يا مفعول در 
حين انجام فعل از چه ساختارى استفاده مى كنيم؟

        آيا ترجمٔه عبارتى مانند »جاء الطّالُب فَِرحاً« با »جاء الطالُب الَْفِرُح« يكسان است؟
     آيا موضوع »حال« در زبان عربى همان »قيد حالت« در زبان فارسى است؟

     »حال« در زبان عربى به چه شكل هايى ظاهر مى شود؟

به الگوى زير توّجه كنيم:

)َرِضَي( راضياً  ِاْجَتَهَد الطّالُب في عمله  
)َخَشَع( خاشعاً  يُصلِّي الْوالُد في الْمسجد 

)َقَنَع( قانعاً  يَعيُش الْمؤمُن في الّدنيا 
با نقش هاى فاعل و مفعول و جار و مجرور آشنا هستيم.

اّما…
نقش هاى  و  كلمات  از  يک  كدام  معناى  مكّمل  قانعًا،          راضيًا، خاشعًا، 

فوق مى باشند؟
  كلمات فوق از لحاظ صرفى چه ويژگى هاى مشتركى دارند؟

     اعراب اين سه كلمه چيست؟
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اكنون با توجه به الگوى ياد شده، جاهاى خالى را پر كنيم:
ــ يذهب الطّالُب َمَع أصِدقاِئِه…………….   )َمَشى(

ــ َرَجَع الطّفُل إلى ُأمِِّه ……………………… )َضِحَك(
ــ يَعَمُل الَْولَُد في الْبيِت …………………… )َرِغَب(

آيا »حال« تنها به شكل اسم فاعل در جمله ظاهر مى شود؟

َعيِّن الْحاَل وصاحبَها:

ــ يَسَتِمُع الطّالُب إلى اْلقرآِن خاشعاً.
ــ يَعيُش اْلمؤمُن في الّدنيا شاكرًا.
ــ َيْلَعُب الطّفُل في الُْغرفة صاِمتاً.

برخى كلمات در جمله، حالت و چگونگى يک اسم را در حين وقوع فعل نشان 
مى دهند. به چنين كلماتى »حال« مى گوييم و به آن اسم، »صاحب حال« )ذوالحال(. 

حال منصوب است.
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كلمات »مسرورًا، فَِرحاً« چه نوع مشتّقى هستند؟

به الگوى زير توّجه كنيم:

وظيفٔه اسم هاى ياد شده در جمله چيست؟

اكنون با توّجه به الگوى داده شده، جاهاى خالى را پر كنيم:

 ………………………                        )كَـُرَم ــ صفة مشبهة(
ِ

ــ َعَفْوُت َعن الُْمخِطٔی
َل ــ اسم الفاعل( ــ هل تَنْظُُر إلى الِْعبَر ِ ………………………….      )تَـأمَّ
ــ ساِعْد َصديَقَك   …………………………….                    )ظَلَم ــ اسم المفعول(

»حال« معموال ً به صورت اسم فاعل، اسم مفعول، و صفت مشبهه در جمله 
ظاهر مى شود به اين نوع حال »حال مفرد« مى گوييم.

يَجَتِهُد الطّالُب في َعمِلِه           َمسرورًا.

َجلََس الْواِلُد في الُْغرفِة       فَِرحاً.
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    آيا »حال« با »صاحب حال« بايد ارتباط داشته باشد؟ چگونه؟
    آيا اين ارتباط از جنبٔه تشابه در اعراب است يا معرفه و نكره بودن؟

    آيا اين ارتباط  از  لحاظ جنس )مذكّر و مؤنّث( و عدد )مفرد، مثّنى و جمع( است؟

أْكِمل اْلَفراَغ باْلحاِل:

) تَكاُسٌل ، ُمَتكاِسال ً، تَكاَسَل  ( الِة   ……………………………….  ــ ال تَُقْم إلى الصَّ
) صادقاً، َصَدَق، الصادَق ( ــ تََكلَّْم َمَع الّناِس ……………………………………. 

) الُمعَتدي، الُمعتدية، ُمعتدياً  ( ــ َهَجَم الْعدوُّ على أراضينا……………………… 

به الگوى زير توّجه كنيم:

راضيًة. تَجَتِهُد الطّالبُة في عمِلها 
يَلَْعُب الْولَداِن في الُْغرفِة                                                    مسروَريِْن.
تَلَعُب اأْلُختاِن في الّساحِة                                         فَِرَحَتْيِن.
قانعيَن. يَعيُش اْلمؤمنوَن في الّدنيا 

َدَخلَت الْمعلّماُت في الّصفوِف             ُمبتسماٍت.

در مثال هاى فوق چه ارتباطى ميان حال و ذوالحال لحاظ شده است؟
آيا »مبتسمات« مجرور است؟
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»حال« در جنس )مذكّر و مؤنّث( و عدد )مفرد، مثّنى، جمع( با  )صاحب حال  
مضاف اليه   ( مطابقت مى كند.

َعىِّن الْعبارَة الْخالىَة من الْخطأ:

 جاَء اأْلنبياُء ُمبّشرًا.
 نَْحُن نَسَتِمُع إلى اْلقرآِن خاِشعوَن.

 َالْمؤمناُت يَْدُخلَْن الْجنََّة شاِكرًة.
 َأْعَتِصُم بَحبِْل اللِّه خاِضعاً.

با توجه به الگوى فوق جاهاى خالى را پر كنيم:
ُب إلى الْقرآِن                ………….       )خاشع( ــ يَسَتِمُع الطاّل ّ
ــ لَِعبَت الطّفلُة في الُْغرفة                                     ………….              )صامت(

ــ تَعيُش الْمؤمناُت في الّدنيا                     ………….                      )قانعة(
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َعيِّن إعراَب ما ُأشير إليه بخطٍّ :

    و َمن ُقِتل مظلوماً فقد جعلْنا ِلولّيه سلطاناً  
ِِّك راضيًة مرضيَّةً   َُّتها النفُس الْمطمئنَُّة اْرِجـعي إلى رب     يا أي

»صاحب حال« گاهى ضمير فاعلى است 
)مستتر يا بارز(، هرچند مرجع ضمير در 

جمله موجود باشد؛ 
حال:  َخطيباً.)صاحب  وقف  الطّالُب 

هو مستتر(

گاهى فقط مفهوم عبارت است كه به ما 
صاحب  كه  دهيم  تشخيص  مى كند  كمک 

حال »فاعل« است يا مفعول؛ مانند: 
أرَضَعت اأْلُّم طفلَتها جائعًة.

أطَعمت اأْلُّم طفلتها ُمْشِفَقًة  عليها.
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1ــ أاّل = أْن + ال

ِللّتطبيق
لةِ:

ِ
ِاقرأ النَّصَّ الّتالَي ثّم أِجب عن اأْلسئ

ْمُس في وَسط الّسماِء. كان الْفاِرُس يُواِصُل  كانت الشَّ
طريَقُه ِبُصعوبٍة. و بَيَنما كان سائرًا في طريِقِه، واَجَهُه رجٌل و 

طَلََب ِمن الْفاِرس ُملَتِمساً أن يَحِملَُه َمَعُه. فَقِبَل الْفاِرُس طَلَبَُه بعد دقائَق 
ماِم فَِرحاً  َدفََع الّرجُل الْفارَس و أْوَقَعُه َعن الَْفَرِس وكاَد يَْقُتلُُه. ثُمَّ َأَخَذ ِبالزِّ

ُجُل  الرَّ فَقاَل  تَْقبلَُه.  أن  أمرًا أرجو  َأسألَُك  الْفارُس:  ُمْسِرعاً. صاَح  وابَْتَعَد 
؟! قاَل اْلفارُس: أرجوك َ  حراِء بال شًكّ هاِزئاً: ماذا تُريُد ؟ أنَت َسَتموُت في هذه الصَّ

باً َوَسأَل: ِلماذا؟ فأجاَب: أخاُف  ُجُل إلَيِه ُمَتَعجِّ أاّل1 تُْخِبَر أَحدًا ِبما فََعلَْتُه بي. نَظََر الـرَّ
نيا. ََّك إن أْخبَْرَت الّناَس، فال تَبَْقى ُمروَءةٌ في الدُّ أن

ُّها الْفاِرس، ُوِلْدُت ِمن جديٍد. لََقْد َعلَّْمَتني  َقطََع الّرُجُل مسافًة ثُمَّ عاَد ُمعَتِذرًا. أي
درساً لَن أنْساُه أبدًا.

٭  عّين الْحال و صاحبَها.

ُجِل؟ ٭  ماذا طَلََب الْفاِرُس ِمن الـرَّ

٭  ِلماذا صاَح اْلفاِرُس؟
ُجُل َعلَى َعَمِلِه؟ ٭  هل نَِدَم الـرَّ
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َعّين الْحاَل )إذا كانت موجودة(:

    َرَبّ  اْجَعْل هذا الْبلََد آِمناً   
نساُن ضعيفاً  

ٔ
   ُخِلَق اال

ريَن         فَبََعَث اللُّه النَّبّييَن ُمبَشِّ
     و اعَتِصموا ِبَحبِل اللّه جميعاً   

عيِّن اْلمنصوباِت و نوَعها في الْعباراِت الّتاليةِ:

   َوَعَد اللّهُ الْمؤمنيَن والْمؤمناِت1 َجّناٍت تَْجري ِمن تَحِتها اأْلنهاُر 
       خالديَن فيها  

   إنّا فََتْحنالََك فَْتحاً ُمبيناً   
   يُنِْفقوَن أموالَُهم ِباللَّيِل و النَّهاِر  

و منصوبٌ ِبالّتبعّيِة.« و سنقرُأ هذا اْلبحَث في الّدروِس اآْلتيِة. 1ــ »المؤمنات معطوف ٌ 
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عالمت قيد حالت در زبان فارسى »ان«، »ا«، 
با  و  خندان  دانش آموز  است:  و…  )پيشوند(  »با« 

شتاب آمد.

متن زير را بخوانيم و ترجمه كنيم:

َاْلَبَطَلُة الُْمسلِمُة
َسِمَعت  قريبًة.  أْصبََحت  قد  اإْلسالم  ِنهايَة  أّن  ظَّنوا  الُْمشركون  َم  تَقدَّ لّما  ُأُحٍد  غزوِة  في 

ٌد. ُاقُْتلوا ُمحّمداً  . َمْيصاُء« صياَحُهم:  َهّيا إلى تلك الَْخيمة الَّتي فيها محمَّ »الرُّ
ظَْهِر  في  َخنْجَرها  وَغَرَسْت  َجريئًة  َمْت  فََتَقدَّ عظيمٍة،  ٍة  ِبقوَّ ْت  أَحسَّ َمْيصاُء.  الرُّ تَنَْتظر  لم 
َِّصةً . » و قالَْت :  سوِل ُمَتَرب الُْمشرِك الَّذي قَصد َقْتَل الّنبيِّ )ص(. ثُمَّ َوَقَفْت على ُقْرٍب ِمن َخيمة الرَّ
يطاِن، تَعالَوا. َسُتقاِتلُكم اْمرأةٌ ُمسلمٌة.« فَقاتَلَْت ِبَشجاعٍة وُأصيبَْت ِبَجراحاٍت كثيرٍة.  يا أْحفاَد الشَّ

َمْيصاَء. فَـرَّ الْمشركوَن خائفيَن َمْذعوريَن. وَذَهَب الّرسوُل اأْلكرُم )ص( إلى أصحاِبه ماِدحاً الرُّ

٭  ٭  ٭
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» حذف مفعول به «
ما معموالً  تصّور مى كنيم كه براى القاى بهتر مطلب، الزم است تمامى اركان و وابسته هاى جمله ذكر شود؛ 
در حالى كه واقعّيت، خالف اين موضوع را اثبات مى كند. چه، بسيارى اوقات، »حذِف« برخى اجزاى جمله، معانى 

و مفاهيم دقيقى را مى رساند كه »ذكِر« آنها نمى تواند افادٔه چنين معنايى را بكند.
به آيات ذيل توّجه كنيم:

الِم    خداوند به سراى سالمت فرا مى خواند. 1ــ    َواللُّه يَدُعوا إلى دار السَّ
مفعول فعل »يدعو« در اين آيه حذف شده است تا عموم »دعوت شدگان« را شامل شود. بنابراين عالوه بر 

اختصار كه از خصوصّيات يک عبارت بليغ است، داللت بر »عمومّيت«، از داليل حذف مفعول به است!
2ــ    لَو شاَء لََهداكُم َأجمعين  اگر ]خدا[ مى خواست همٔه شما را هدايت مى كرد.

»شاَء«  يک فعل متعدى است، اما مفعول آن چرا حذف شده است؟

به زبان مى آورد،  در اين جا زمانى كه متكلم، فعل »شاءَ « را 
مخاطب منتظر مى ماند تا مفعول آن مشّخص شود. اما متكلّم عمدًا آن را 
مخفى مى كند و در دنبالٔه جمله به شكل مبهم مطرح مى كند تا مخاطب، 
تثبيت معناى  امر موجب  اين  بپردازد.  آن  به جستجوى مفعول  خود 

موردنظر، در ذهن مخاطب مى شود.

َُّك و ما َقلَى    ]اى پيامبر[خدايت تو را رها نكرده و دشمنى نكرده است. َعَك رب 3ــ   ما َودَّ
چرا مفعول فعل »َقلَى« حذف شده است؟ )َقالك(

به منظور رعايت جمال ساختار و زيبايى قالب، مفعول به حذف شده است تا اواخر همٔه آيات به الف ختم شود.

٭  ٭  ٭
حال در آيات زير سبب حذف مفعول به را مشخّص كنيم:

ُِّكم فََمن شاَء فَلُيؤِمن   1ــ   وُقِل الَْحقُّ ِمن رب
بگو: اين سخن حق از جانب پروردگار شماست، هر كه بخواهد بايد ايمان بياورد.

2ــ   ُقل هل يَسَتوي الّذين يَْعلَمون والّذين اليَعلَمونَ  
بگو: آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند برابرند؟!

كَُّر َمن يَْخَشى  ويََتَجنَّبُها اأْلشَقى   كْرَى   َسَيذَّ 3ــ   فََذكِّْر إْن نََفَعت اْلذِّ
اگر پند دادنَت سودمند بيافتد، پند ده. آن كه مى ترسد، پند مى پذيرد و  نگون بخت  از  آن دورى مى گزيند.

حال«  »مقتضاى  شناخت 
ت  روحّيا شناخت  يعنى 
نحؤه چگونگى  و  مخاطب 

تأثير كالم بر شنونده!

حال«  »مقتضاى  شناخت 
است كه معّين مى كند كجا 
كجا  و  است  مهم  »ذكر« 

»حذف«!
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ِة: ِاقرأ الّدعاء الّتالي و ترِجْمه إلى اْلفاِرسيَّ

ْق في َرجاء  ِبَعْفِوَك  أَجلي وَحقِّ َاللُّهمَّ اْخِتْم 
ُسبُلي  رضاك  بلوِغ  إلى  ل  وَسهِّ أَملي  رحمتَك 
صلِّ  َاللُّهمَّ  َعملي.  أحوالي  جميع  في  ن  وَحسِّ
على محّمٍد وآله و نَـبِّْهني ِلذكرَك في أوقاِت الَْغفلة 
واْسَتْعِملْني بطاَعتك في أيّاِم اْلُمهلِة وانَْهج لي إلى 

َمَحبَِّتَك سبيالً  سْهلًَة...
                                                              دعاء »مكارم ْاألخالق«

نَـبَّه: آگاه كن

ِانَْهج: روشن كن


