
                      
                                          رسا  لـترسا  لـت

آيا تا به حال برای يک دوست پيام فرستاده ايد؟ معموالً در يک پيام چه مطالبی می آيد؟
پيام گيرنده  و  پيام دهنده  با  پيام  دارد؟  شرايطی  چه  پيام گيرنده  دارد؟  موقعيتی  چه  پيام دهنده 
مطالبی  چه  حاوی  پيام ها  اين  می شناسيد؟  تاريخ  طول  در  را  مهمی  پيام های  آيا  دارد؟  نسبتی  چه 

بوده اند؟

شناخت واژه
١ــ معنای لغوی: «  ِرسالَة  » به معنای پيام، پيام آوردن و پيامی که همراه مهربانی و نرمی است، 
می باشد. اين واژه از ريشه ی «رسل» است. از مشتقات اين ريشه، به صورت فعل، فقط از باب ِافعال 
(  ِارسال  ) در قرآن کريم به کار رفته است. پرکاربردترين اسم از اين ريشه «َرسول» و جمع آن «ُرسل» 
است. رسول، اسم و به «معنای فرستاده» شده است. اين اسم در قرآن کريم برای کسانی که از جانب 

خدا مأمور به انجام کاری هستند، اعم از پيامبران يا فرشتگان به کار می رود.
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٢ــ معنای اصطالحی: به پيامی که پيامبران الهی از روی دلسوزی و با عشق و عالقه از سوی 
خدا برای مردم می آورند، رسالت می گويند و شخص آورنده ی اين پيام نيز «رسول» ناميده می شود.

ُجست وجو
بررسی کنيد آيا در زبان فارسی واژه هايی از اين ريشه به کار می رود؟ آن ها کدام اند؟

کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف واژه ی اصلی درس، جدول زير را کامل کنيد.

يف
عبارت قرآنیواژهرد

مشخصات صرفی١
واژه

معنای 
واژه

َو َسـالٌم َعـلَـی الۡـُمـۡرَسـلـيـَن                 صافات ١٨١ُمـۡرَسـلـيـَن١

فَـلَـّمـا    َسـِمـَعـۡت       ِبـَمـۡکـِرِهـنَّ    َاۡرَسـلَـۡت   ِالَـۡيـِهـنََّاۡرَسـلَـۡت٢
                                                             يوسف ٣١

َو ِاۡن لَـۡم تَـۡفـَعـۡل فَـَمـا بَـلَّـۡغـَت ِرسـالَـَتـه و        مائده ٦٧ِرسـالَـة٣

قـالـوا ِانّـا ِبـمـا ُاۡرِسـَل ِبـه ی ُمـۡؤِمـنـوَن      اعراف ٧٥ُاۡرِسـَل٤
ٍة                 نمل ٣٥ُمـۡرِسـلَـة٥ ـَّ َو ِانّـی ُمـۡرِسـلَـٌة ِالَـۡيـِهـۡم ِبـَهـِدي

قـالـوا ِانّـا ِبـمـا ُاۡرِسـۡلـُتـۡم ِبـه ی کـاِفـروَن    زخرف ٢٤ُاۡرِسـۡلـُتـۡم٦

١ــ در مشخصات صرفی، اول اسم يا فعل بودن واژه را مشخص کنيد؛ آن گاه اگر اسم است، نوع و عدد آن                        
را و اگر فعل است زمان، صيغه و معلوم يا مجهول بودن آن را بيان کنيد
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ُه َعـلَـی الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن ١ــ لَـَقـۡد َمـنَّ الـلـّٰ
ِاۡذ بَـَعـَث فـيـِهـۡم َرسـوًال ِمـۡن َانۡـُفـِسـِهـۡم  

يَـۡتـلو َعـلَـۡيـِهـۡم ءايـاِتـه ی َو يُـَزکّـيـِهـۡم  
َو يُـَعـِلّـُمـُهـُم الۡـِکـتـاَب َو الۡـِحـۡکـَمـَة  

َو ِاۡن١ کـانـوا ِمـۡن َقـبۡـُل لَـفـی َضـالٍل ُمـبـيـٍن  
آل عمران ١٦٤

ـريـَن َو ُمـۡنـِذريـَن ٢ــ َو ما نُـۡرِسـُل الۡـُمـۡرَسـليـَن ِاّال ُمـبَـِشّ

فَـَمـۡن آَمـَن َو َاۡصـلَـَح فَـال َخـۡوٌف َعـلَـۡيـِهـۡم َو ال هُـۡم يَـۡحـَزنـوَن  
انعام ٤٨

ـٍة َرسـوًال ٣ــ َو لَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فـی کُـِلّ ُامَّ

َه َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغـوَت َاِن اۡعـبُـُدوا الـلـّٰ  
نحل ٣٦

١ــ همان طور که می دانيد «ِان» به معنای «اگر» است؛ اما در صورتی که بعد از «  وَ  » بيايد، غالبًا به معنای «اگرچه،  
                       هر   چند» است
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٤ــ لَـَقـۡد َاۡرَسـۡلـنـا ُرُسـلَـنـا ِبـالۡـبَـِيّـنـاِت
َو َانۡـَزلۡـنـا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتـاَب َو الۡـمـيـزاَن  

الـّنـاُس ِبـالۡـِقـۡسـِط ِلـَيـقـوَم  
حديد ٢٥

ـٔايـاِتـنـا ٥ ــ َو لَـَقـۡد َاۡرَسـۡلـنـا مـوسـٰی ِبـ

لُـمـاِت ِالَـی الـّنـوِر َاۡن َاۡخـِرۡج َقـۡوَمـَك ِمـَن الـظـُّ  
ِه َو َذِکّـۡرهُـۡم ِبـاَيّـاِم الـلـّٰ  

ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ يـاٍت ِلـکُـِلّ َصـبّـاٍر َشـکـوٍر  
ابراهيم ٥

سـوُل فَـُخـذوُه ٦ــ َو مـا ءاتـاکُـُم الـرَّ
َو مـا نَـهـاکُـۡم َعـۡنـُه فَـانۡـَتـهـوا٢  

َه ُقـوا الـلـّٰ َو اتـَّ  
َه َشـديـُد الۡـِعـقـاِب ِانَّ الـلـّٰ  

حشر ٧

ـ  » قبل از فعل مضارع به معنای « تا » است ١ــ «  ِل
٢ــ پس دست برداريد    

٧
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ذيـَن ءاَمـنـوا َه َو َرسـولَـه و َو الـَّ ١ الـلـّٰ ٧  ــ َو َمـۡن يَـَتـَولَّ

ِه هُـُم الۡـغـاِلـبـوَن نَّ ِحـۡزَب الـلـّٰ فَـاِ  
مائده ٥٦

٨ــ ِانّـی لَـکُـۡم َرسـوٌل َامـيـٌن
َه َو َاطـيـعـوِن٢ ُقـوا الـلـّٰ فَـاتـَّ  

شعراء ١٠٧ و ١٠٨

سـوِل بَـۡيـَنـکُـۡم ٩ــ ال تَـۡجـَعـلـوا ُدعـاَء الـرَّ

کَـُدعـاِء بَـۡعـِضـکُـۡم بَـۡعـًضـا  
نور ٦٣

ِه ذيـَن يَـُغـّضـوَن٣ َاۡصـواتَـُهـۡم ِعـۡنـَد َرسـوِل الـلـّٰ ١٠ــ ِانَّ الـَّ
ُه ُقـلـوبَـُهـۡم ِلـلـتَّـۡقـوٰی ذيـَن اۡمـَتـَحـَن الـلـّٰ ِئـَك الـَّ ـٰ ُاول  

لَـُهـۡم َمـۡغـِفـَرةٌ َو َاۡجـٌر َعـظـيـٌم  
حجرات ٣

١ــ سرپرست قرار دهد (برای خود)                                      ٢ــ َاطـيـعـوِن: َاطـيـعـونـی = اطـيـعـوا + نـ + ی 

٣ــ پايين می آورند

َ
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تمرين اول ــ با مراجعه به آيات ٣٧ اعراف، ٢١ يونس، ٤ ابراهيم، ٣١ عنکبوت 
و ١٩ تکوير بيان کنيد که در هر کدام منظور از واژگان «رسول» يا «ُرُسل» چيست؟

تمرين دوم ــ با مراجعه به کتاب الُمعَجُم الُۡمَفۡهَرس١ در ذيل واژه ی «  َارَسلناَك  » 
و آيات ١٢٨ توبه و ٤٠ تا ٤٦ احزاب، فهرست کاملی از صفات پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه 

و آله و سلم که در قرآن آمده است، تهيه کنيد.

١ــ درصورتی که اين کتاب را در اختيار نداريد می توانيد به آخر اين کتاب مراجعه کنيد صفحاتی از کتاب 
معجم که در اين تمرين و ساير تمرين های کتاب مورد نياز بوده است به ترتيب آمدن ريشه ی کلمات در کتاب 

معجم، در آن جا آمده است به اين ترتيب می توانيد آيات و عبارات مورد نظر را به دست آوريد

٩



١٠

تمرين سوم ــ با مراجعه به کتاب ُمعَجم برای هر يک از کلمات زير يک عبارت 
قرآنی انتخاب کنيد، آن گاه با توجه به آن عبارت، معنای دقيق هر يک از اين کلمات را 

بنويسيد.

معنای کلمهعبارت قرآنیکلمهرديف

ُرُسـل١

ِرسـاالت٢

َفـَاۡرِسـلـوِن٣

مـا ُارِسـلـوا٤

ُمـۡرِسـلـيـَن٥
تمرين چهارم ــ با مراجعه به آيات زير مشخص کنيد، قرآن کريم غير از پيامبران 

از ارساِل (فرستادِن) چه چيزهای ديگری سخن گفته است؟

موضوع (ارساِل چه چيزی مورد نظر است)آيهرديف

انعام ١٦١

اعراف ٢١٣٣

اعراف ٣١٦٢

فرقان ٤٤٨

عنکبوت ٥٤٠

سوره ی فيل٦



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

ِانَّ َاۡولَـی الـّنـاِس ِبـاۡالَنۡـِبـيـاِء عـلـم: 
َاۡعـلَـُمـُهـۡم ِبـما جاءوا ِبـه ی  

ُغَرُرالِحَکم، ج ٢، ح ٥٠٥

ِه َاۡشـبَـُه الـّنـاِس ِبـاَنۡـِبـيـاِء الـلـّٰ عـمـل: 
َاۡقـَولُـُهـۡم ِلـۡلـَحـِقّ  

َو َاۡصـبَـُرهُـۡم َعـلَـی الۡـَعـَمـِل ِبـه ی  
غررالحکم، ج ٢، ح ٤٣٣

١١


