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سخنی چند با دبىران و دانش آموزان عزىز

حـىـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلٰـّ
ِه نـوٌر َو ِکـتـاٌب ُمـبـىـٌن ... َقـۡد جـاَءکُـۡم ِمـَن الـلٰـّ

ـالِم بَـَع ِرۡضـوانَـه و ُسـبَـَل الـسَّ ُه َمـِن اتَـّ ىَـۡهـدی ِبـِه الـلٰـّ
ۡذِنـه ی وِر ِبـاِ لُـمـاِت ِالَـی الـنُـّ َو ىُـۡخـِرُجـُهـمۡ ِمـَن الـظُـّ

َو ىَـۡهـدىـِهـم ِالـٰی ِصـراٍط ُمـۡسـَتـقـىـٍم
مائده ١٥ و ١٦

خدای بزرگ را سپاس می گوىىم که توفىق تألىف کتاب درسی مفردات قرآن کرىم را به ما عناىت 
فرمود در اىن قسمت به اختصار مطالبی درباره ی اهداف، موضوعات، محتوا و ساختار دروس و 
امىد است اىن توضىحات موجبات بهره گىری هرچه بىش تر از آن را  ارزش ىابی اىن درس ارائه می شود
فراهم آورد تا دانش آموزان عزىز در کنار ساىر دروس، با کتاب آسمانی قرآن بىش از پىش مأنوس شوند 
و به مدد آن، از نزدىکی به ظلمت های نفسانی و شىطانی رهاىی ىابند و به راه راست بندگی راهنماىی 

شوند

اهداف درس مفردات قرآن کرىم
با توجه به آموخته های قبلی دانش آموزان در دروس قرآن، دىنی و عربی، درس مفردات در 
آىات شرىفه ی قرآن کرىم،  تواناىی دانش آموزان در درک معنای عبارات و  تقوىت  صدد است ضمن 
آن ها را با معنای عمىق تر برخی از مفردات قرآن کرىم و کاربردهای مختلف آن ها در آىات شرىفه آشنا 
کند و هم چنىن با طرح سؤاالتی درباره ی مضامىن و موضوعات مرتبط با آىات، به تدرىج دانش آموزان 

اول



را با راه های تفکر و تدبر در قرآن آشنا سازد از اىن رو، می توان موارد ذىل را مهم ترىن اهداف اىن 
درس به شمار آورد:

١ــ آشناىی با معنای عمىق تر برخی از واژه های قرآن کرىم و معنای کاربردهای مختلف آن ها 
در آىات

٢ــ تقوىت تواناىی درک معنای عبارات و آىات قرآنی
3ــ تواناىی بهره گىری از شناخت واژه ها به منظور زمىنه سازی برای تفکر، تدبر و تفسىر آىات 

قرآن کرىم
٤ــ تقوىت انس با قرآن کرىم و بهره مندی مستمر از آن

موضوعات دروس
اىن کتاب دارای ١8 درس است که در آن ها حدود ٢7 موضوع قرآنی بررسی شده است 
اىن موضوعات با توجه به نىازهای اعتقادی، اخالقی و تربىتی دانش آموزان انتخاب شده اند هم چنىن 
تنوع، جذابىت، گستردگی و اهمىت آن ها در قرآن کرىم و عدم پرداختن مستقىم به اىن واژه ها در ساىر 

دروس رشته ی علوم و معارف اسالمی از دالىل دىگر انتخاب آن ها بوده است

محتوا و ساختار دروس
هر درس از بخش های زىر تشکىل شده است:

به اجمال، افق پىش   روی موضوع درس را نشان  ١ــ سرآغاز: هر درس مطلعی دارد که 
می دهد در اىن بخش اهمىت آن موضوع در زندگی انسان، قرآن کرىم، تارىخ تفکر بشری بىان می شود 

و به مهم ترىن پرسش ها درباره ی آن اشاره می شود
٢ــ شناخت واژه: در اىن قسمت معنای رىشه ی واژه ىا واژگان اصلی درس بىان می شود و 
گاهی با طرح سؤاالتی، از دانش آموزان می خواهىم کلمات هم خانواده ی واژه ی مورد بحث را در زبان 
فارسی راىج جست وجو کنند در اىن بخش دانش آموزان با موارد اشتراک اىن واژه ها با کاربردهای 

فارسی آن، درک معنای بهتر و نىز دقت در تفاوت کاربرد قرآن با فارسی بىشتر آشنا می شوند

دوم



٣ــ کاربرد در قرآن: در اىن بخش برخی از کلمات هم رىشه با موضوع درس که در آىات 
با استفاده از عبارات  تا دانش آموزان  ىا استعمال خاصی دارد، انتخاب شده است  نرفته  به کار  درس 

قرآنِی ارائه شده، معنای اىن مشتقات را حدس زده و وىژگی های صرفی آن ها را تشخىص دهند
٤ــ آىات شرىفه: اىن بخش متن اصلی درس است و شامل تعدادی از مهم ترىن آىات قرآن 
کرىم می باشد که تا حّد زىادی موضوع درس را تبىىن و تشرىح می کنند آىات در کتاب به صورت تقطىع 
بىش تر  معنای  با  تام گنجانده شده است دانش آموزان  در هر سطر ىک جمله ی  و معموالً  آمده  شده 
از فهرست  نمی دانند  احىاناً  را که  معنای کلماتی  آشنا هستند و می توانند  آىات  به کار رفته در  کلمات 
کلمات که در پاىان کتاب آمده است، جست وجو کنند دانش آموزان باىد اىن گونه کلمات را فرا گىرند 
اما ىادگىری معنای برخی از کلمات که در پاورقی صفحات آمده است الزامی نىست در آزمون های 
شفاهی و کتبی نىز اگر از آىاتی که دارای اىن گونه کلمات اند، پرسش شود، باىد معنای اىن کلمات در 

اختىار دانش آموزان قرار گىرد
٥  ــ تمرىنات: در قسمت پاىانی هر درس تمرىن های متنوعی آمده است اىن تمرىن ها بىش تر 
برای آموزش روش های تفکر و تدبر در آىات شرىفه و برقراری ارتباط مضامىن آن ها و استخراج پىام 
آىات طراحی شده است اىن تمرىن ها هم درباره ی آىات درس است و هم به برخی از آىات که در متن 
درس نىامده است، مربوط می شود در اىن تمرىن ها ترجمه ی آىات، به طور مستقىم خواسته نشده اما 
و  تمرىن ها  آىات الزم است چنىن  معنای  دانستن  غىرمستقىم  و  به طور ضمنی  تمرىنات،  انجام  برای 
پرسش هاىی، هم وقت کم تری را به خود اختصاص می دهند و هم به تدرىج به دانش آموزان می آموزند 
که هرگاه آىه ای را قرائت می کنند، باىد به طور مستقىم و بدون نىاز به طی کردن گام مستقلی به عنوان 
ترجمه، مفهوم آىه ی شرىفه را درک کنند البته اىن تواناىی ارزشمند، نتىجه ی انس و ارتباط مستمر با 

قرآن کرىم است

ارزش ىابی
ارزش ىابی باىد به گونه ای انجام شود که ىادگىری را عمق و وسعت بخشد پرسش های کالسی 
چه به صورت شفاهی و چه کتبی باىد به گونه ای طراحی شود که هم دانش آموزان و هم دبىر محترم با 
نقاط قوت و ضعف فعالىت های درسی انجام شده آشنا شوند و در صدد تقوىت نقاط قوت و جبران 

سوم



نقاط ضعف برآىند
مستمر  ارزش ىابی  نمره ی  می شود  انجام  پاىانی  و  مستمر  صورت  دو  به  معموالً  ارزش ىابی 
هر دانش آموز با توجه به مىزان فعالىت او در تالش گروهی در کالس، جدىت در فراىند تدرىس، حل 
تمرىن ها و برخی فعالىت های مرتبط دىگر در خارج از کالس و پاسخ به پرسش های کالسی و آزمون های 

دوره ای در طول هر نىم سال تعىىن می شود
انجام  اىن رشته  مقررات دروس  در چارچوب  و  کتبی  به صورت  هر درس  پاىانی  ارزش ىابی 

می شود در ارزش ىابی پاىانی، رعاىت الگوی زىر توصىه می شود
3 نمره ١ــ پرسش از مطالب مربوط به شناخت واژگان 
٤ نمره ٢ــ سؤاالت مربوط به جدول کاربرد در قرآن 
7 نمره 3ــ ترجمه ی آىات    
6 نمره ٤ــ پرسش های مشابه تمرىن های پاىانی در هر درس 

تذکر: پرسش های مربوط به بخش چهارم الگوی فوق نباىد به گونه ای باشد که دانش آموز به 
حفظ ىا ترجمه ی آىات مطرح شده در سؤال ملزم شود، بلکه باىد عبارات ىا آىاتی از قرآن کرىم ارائه 
شود و از دانش آموز، درباره ی آن ها مانند تمرىن های پاىانی هر درس، پرسش شود اىن عبارات و آىات 
می تواند نسبت به آن چه در دروس و تمرىنات آمده جدىد باشد؛ اما در اىن صورت اگر کلمه ىا ترکىبی 
در آن ها آمده که از سطح عموم دانش آموزان باالتر است ىا از کلماتی است که دانش آموزان ملزم به 

ىادگىری آن ها نبوده اند، معنای آن ها نىز باىد ذکر شود

٭٭٭
و  دبىران  نظر  درىافت  آماده ی  درسی  کتب  تألىف  و  برنامه رىزی  دفتر  قرآِن  گروه  ساىت 
عزىزان  همه ی  توجه  از  پىشاپىش  است  راهنماىی های الزم  ارائه ی  هم چنىن  و  گرامی  دانش آموزان 

سپاس گزاری می شود
   http ://quran-dept talif sch ir :نشانی ساىت گروه قرآن

چهارم



                      
 نگاهی به علم مفردات قرآن كرمي   نگاهی به علم مفردات قرآن كرمي  

                    
تعليم قرآن کريم از صدر اسالم محور تعليم و تربيت دينی و آموزش مسلمانان بوده است و مطابق 
است.  می شده  آغاز  قرآن  آموختن  با  کودکان  آموزش  عليهم السالم،  معصومين  و  اکرم  پيامبر  سنت 
شما دانش آموزان عزيز هم خوشبختانه از سال های اوليه آموزش خود، يادگيری کتاب الهی را شروع 
کرده ايد. خواندن قرآن کريم و فهم تدريجی معنای عبارات و آيات شريفه ی آن گام اول تعليم قرآن است. 
عرب زبانان به دليل آشنايی با زبان عربی، معنای بسياری از عبارات و آيات قرآن کريم را به طور مستقيم 
درک می کنند. ما نيز به دليل نزديکی زبان فارسی به زبان قرآن و نيز يادگيری تدريجی معنای واژگان و 

عبارات قرآنی، می توانيم معنای بسياری از آيات کتاب خدا را درک کنيم.
کريم  قرآن  آيات  از  عمومی  فهم  اوليه و  درک  عرب زبانان،  برای  ما و چه  برای  درک، چه  اين 
است. همين درک اوليه و فهم عمومی بسيار ارزشمند و هدايت گر است و می تواند ما را با بسياری 
و  حکمت آميز  کالم  که  کريم  قرآن  دقيق تر  و  عميق تر  درک  اما  سازد.  آشنا  کريم  قرآن  بلند  معارف  از 
حکمت آموز خدای حکيم است، نيازمند فراگيری علوم خاصی می باشد. از گذشته های دور به ويژه پس 
از گسترش اسالم به سرزمين های غير عرب زبان و نيز در امتداد توسعه و پيشرفت اسالم، نياز مسلمانان 
به کسب مقدمات علمی برای بهره گيری بيش تر و کامل تر از قرآن کريم، فزونی يافت. برخی از اين علوم 
عبارت اند از علم صرف و نحو، معانی و بيان، فقه و اصول، تفسير و تاريخ و… که يکی از مهم ترين اين 

علوم، علم مفردات قرآن است.

١



«علم مفردات يا واژه شناسی قرآن دانشی است که درباره ی تک واژه های قرآنی از نظر ريشه، 
اشتقاق لغوی، داللت بر معنای مطلوب، مناسبات و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می کند».١ البته در 

علم   مفردات گاه به تفاوت معنای کلمات مترادف نيز پرداخته می شود.
از اين رو می توان گفت در سال های قبل هر چند شما علمی به نام مفردات قرآن را نياموخته ايد 
اما آن چه در آموزش قرآن داشته ايد، به نوعی شما را با مفردات قرآن کريم آشنا کرده است. همان طور که 
در تعريف فوق آمده می توانيد ريشه ی بسياری از کلمات قرآن کريم را تشخيص دهيد؛ با معنای آن ها 

آشنايی داشته و حتی معنای بسياری از کلمات جديد را حدس بزنيد.
است،  شده  تأليف  اسالمی  دانشمندان  توسط  که  قرآن  مفردات  کتاب های  دور  گذشته های  در 
اخير  سده های  در  اما  داشته،  اختصاص  قرآن  دشوار  و  خاص  واژگان  توضيح  و  تبيين  به  بيش تر 
کتاب های بسياری در واژه شناسی قرآن کريم تأليف شده است که به سبک های مختلف به تبيين معنای 

ريشه ی همه ی کلمات قرآن و مشتقات مهم آن ها پرداخته اند.
يکی از معروف ترين منابع علم مفردات، کتاب راغب اصفهانی دانشمند بزرگ ايرانی قرن پنجم 

هجری به نام «مفردات الفاظ قرآن» است. اين کتاب به مفردات راغب مشهور است.
راغب در مقدمه ی کتاب خود در اهميت علم مفردات چنين می گويد: «اولين علمی که در علوم 
قرآن به آن نياز است، علم الفاظ است و در علم الفاظ، تحقيق در مفردات قرآن اهميت خاصی دارد. 
بنا،  يک  ساخت  در  که  همان طور  است؛  کريم  قرآن  معنای  درک  در  گام  اولين  واژگان،  معنای  فهم 

مصالح ساختمانی نياز و ضرورت اول است».
در عصر حاضر و به زبان فارسی نيز کتاب های خوبی در مفردات قرآن، تأليف شده که دو نمونه 

از آن کتاب های ارزشمند «نثر طوبٰی»٢ و «قاموس قرآن»٣ است.
الفاظ  از  هم،  به  نزديک  معانی  برای  عربی  زبان  به ويژه  زبان ها  همه  در  می دانيد،  که  همان طور 

١ــ مفردات قرآن، حميد محمدی، ص ١٨
٢ــ تأليف دو دانشمند بزرگ معاصر، مرحوم آيت اللّٰه ابوالحسن شعرانی و مرحوم استاد محمد قريب.

٣ــ تأليف دانشمند بزرگ جناب آقای سيدعلی اکبر قرشی

٢



مختلف استفاده می شود و معموالً عموم مردم به تفاوت دقيق معنای الفاظ مترادف توجه خاصی ندارند. 
يکی از فوائد استفاده از قاموس لغات، آشنايی با معنای دقيق تر کلمات و تفاوت معنای الفاظ مترادف با 
يکديگر است. مثالً شما با معنای کلمات «ِهداية، َسبيل و َخشَية» آشناييد اما با مراجعه به کتاب مفردات 
اين  مفردات  شد.  آشنا  کلمات  همين  درباره  بيش تری  توضيحات  و  دقيق تر  معنای  با  می توان  راغب 

کلمات را اين گونه معنا کرده است:
الـِهـدايَـة: ِداللَـٌة ِبـلُـطـٍف

ذی فـيـِه ُسـهـولَـٌة ريـُق الـَّ ـبـيـل: الـطـَّ الـسَّ
ِعـلـٍم  َعـن  ٰذِلـَك  يَـکـوُن  مـا  َاکـثَـُر  َو  تَـعـظـيـٌم  يَـشـوبُـُه  َخـوٌف  الـَخـشـَيـة: 

يُـخـشـٰی ِمـنـُه

يا  است؛  همراه  مهربانی  و  لطف  با  که  راهنمايی  اما  است  راهنمايی  همان  هدايت  کنيد  دقت 
«َخشَية»  و  دارد؛  وجود  سهولت  و  آسانی  آن  در  که  راهی  ولی  است  راه  يا  طريق  معنای  به  «سبيل» 
به معنای َخوف يا ترس است اما ترسی که آميخته با احساس عظمت می باشد و اين احساس نتيجه ی 

آگاهی از مقام و منزلت طرف مقابل است.
به اين ترتيب به کمک علم مفردات می توان معنای دقيق يک واژه  را به دست آورد. در تعريف 
علم مفردات نيز مشاهده کرديد که اين علم غير از بيان معنای ريشه ی واژگان و اشتقاقات مهم هر واژه، 

به بيان معنای مورد نظر و نوع کاربرد آن واژه در قرآن کريم نيز می پردازد.
همان طور که در پيش گفتار اين کتاب آمده است، سعی شده در هر درس با آوردن مجموعه ای از 
مهم ترين آيات قرآن کريم درباره موضوع و واژه کليدی آن درس، با معنای مورد نظر و نوع کاربرد آن 

واژه در قرآن کريم آشنا شويد.  

٣



                      
                                          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.

٤



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

٥



ُ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

٦



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

١



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

َ

٨



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



                    
                                                                                                                                                      

ايــمـانايــمـان                       
آيا تاکنون درباره ی انسانی که در کوير راه را گم کرده و حيران و سرگردان به هر سو می رود و 

اين تالش جز بر رنج و نا  اميدی او نمی افزايد، انديشيده ايد؟
آيا تاکنون به انسانی که خود را مانند خاشاکی بازيچه ی طوفان حوادث می بيند و هيچ مقصد و 

مقصودی برای خويش نمی شناسد، انديشيده ايد؟
آيا گوهری می شناسيد که به انسان و حيات او معنا بخشد و او را از حيرت و سرگردانی نجات 

دهد؟ مهم ترين تفاوت انسانی که چنين گوهری را يافته، با انسانی که از آن محروم است، چيست؟
اگر انسان در زندگی خود به آرامش و امنيت راستين نيازمند است، پس چگونه می تواند به آن دست 

يابد؟

شناخت واژه
ـَـ) َاۡمـنًـا: ايمن و مطمئن شد. َاۡمـن به معنای ايمنی در برابر ترس،  ١ــ معنای لغوی: َاِمـَن (ـ
آرامش قلب داشتن و خاطر جمع بودن. ءاَمـَن (اَ   ۡأَمـَن) ايـمـانًـا: تصديق و باور کرد؛ ايمان به معنای 

باور کردن، گرويدن، اعتقاد قلبی داشتن و تسليم شدن همراه با اطمينان خاطر است.

١٢



١٣

٢ــ معنای اصطالحی: ايمان در اصطالح قرآن کريم اعتقاد و باور به يگانگی خدا، صفات 
الهی، فرشتگان او، پيامبران، آخرت و عمل به دستورات خداست.

ُجست وجو
در گفت وگوهای روزانه چه کلماتی را می شناسيد که از ريشه ی «  َاِمـَن  » است؟ معنای آن ها را 

با کاربرد اين ريشه و مشتقات آن در زبان عربی مقايسه کنيد.

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

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژه رد

معنای 
واژه

َه                بقره ٢٣٩َاِمـۡنـُتـۡم١ ذا َاِمـۡنـُتـۡم فَـاۡذکُـُروا الـلـّٰ فَـاِ

ـٔاَمـَنـۡت طـاِئـَفـٌة ِمـۡن بَـنـی ِاسـرائـيـَل ءاَمـَنـۡت٢ فَـ
َو کَـَفـَرۡت طـاِئـَفـٌة                               صف ١٤

ۡحـٰمـُن ءاَمـّنـا ِبـه ی                          ُملک ٢٩ءاَمـّنـا٣ ُقـۡل هُـَو الـرَّ

فَـۡلـَيـۡسـَتـجـيـبـوا لی َولۡـُيـۡؤِمـنـوا بـی  بقره ١٨٦ِلـُيـؤِمـنـوا٤

َرِبّ اۡجـَعـۡل ٰهـَذا الۡـبَـلَـَد ءاِمـنًـا          ابراهيم ٣٥ءاِمـنًـا٥



١٤

حـيـِم  ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ١ــ ِبـۡسـِم الـلـّٰ
طـس ٭ ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـُقـۡرءاِن َو ِکـتـاٍب ُمـبـيـٍن  

هُـًدی َو بُـۡشـرٰی ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  
ِخـَرِة هُۡم يـوِقـنوَن کاَة َو هُۡم ِباۡال ٔ الَة َو يُـۡؤتوَن الـزَّ ذيـَن يُـقيـموَن الصَّ الـَّ  

نمل ١ تا ٣

ِه و َرسـوِلـه ی ذيـَن ءاَمـنـوا ءاِمـنـوا ِبـالـلـّٰ َهـا الـَّ ـُّ ٢ــ يـا َاي
َل َعـلـٰی َرسـوِلـه ی ذی نَـزَّ وَ   الۡـِکـتـاِب الـَّ  

ذی َانۡـَزَل ِمـۡن َقـبۡـُل وَ   الۡـِکـتـاِب الـَّ  
ِخـِر ِه َو َمـالِئـَکـِتـه ی َو کُـُتـِبـه ی َو ُرُسـِلـه ی وَ   الۡـَيـوِم اۡال ٔ َو َمـۡن يَـۡکـُفـۡر ِبـالـلـّٰ  

فَـَقـۡد َضـلَّ َضـالًال بَـعـيـًدا  
نساء ١٣٦

٣ ــ َقـۡد َافۡـلَـَح الۡـُمـۡؤِمـنـوَن
ذيـَن هُـۡم فـی َصـالِتـِهـۡم خـاِشـعـوَن     الـَّ
ذيـَن هُـۡم َعـِن الـلَّـۡغـِو ُمـۡعـِرضـوَن     وَ   الـَّ

کـاِة فـاِعـلـوَن ذيـَن هُـۡم ِلـلـزَّ     وَ   الـَّ
مؤمنون ١ تا ٤



١٥

٤ــ ُقـۡل ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن يَـُغـّضـوا ِمـۡن َابۡـصـاِرِهـمۡ 
…………………… که چشمان خود را (از نامحرمان) فرونهند،  

َو يَـۡحـَفـظـوا فُـروَجـُهـُم    و دامان خود را حفظ کنند؛  
ٰذِلـَك َاۡزکـٰی لَـُهـۡم  

َه َخـبـيـٌر ِبـمـا يَـصـَنـعـوَن ِانَّ الـلـّٰ  
نور ٣٠

٥ــ َو ُقـۡل ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـاِت يَـۡغـُضـۡضـَن ِمـن َابۡـصـاِرِهـنَّ
…………………………که چشمان خود را (از نامحرمان) فرو نهند،  

َو يَـۡحـَفـظۡـَن فُـروَجـُهـنَّ    و دامان خود را حفظ کنند،  
َو ال يُـبۡـديـَن١ زيـَنـَتـُهـنَّ ِاّال ما ظَـَهـَر ِمـۡنـهـا   

 ٣ وَ   لۡـَيـۡضـِربۡـَن ِبـُخـُمـِر٢ِهـنَّ َعـلـٰی ُجـيـوِبـِهـنَّ  
و بايد (اطراف) روسری های خود را بر سينه افکنند (تا گردن و سينه ی ايشان با آن پوشانده شود) 

َهـا الۡـُمـۡؤِمـنـوَن ـُّ ِه َجـمـيـًعـا َاي … َو تـوبـوا ِالَـی الـلـّٰ  
لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡفـِلـحـوَن                    نور ٣١   

١ ــ ال ُيۡبـديَن (  َبدو ): آشکار نکنند
٢ ــ ُخُمـر: جمع ِخمار، روسری ها، چارقدها

٣ ــ ُجيوب: جمع َجيب، گريبان ها، يقه ها



        
٦ــ قـالَـِت اۡالَۡعـراُب ءاَمـّنـا

ُقـۡل لَـۡم تُـۡؤِمـنـوا   
ِکـۡن قـولـوا َاۡسـلَـۡمـنـا ـٰ َول  

َو لَـّمـا يَـۡدُخـِل اۡاليـمـاُن فـی ُقـلـوِبـکُـۡم  
َه َو َرسـولَـه و ال يَـِلـۡتـکُـۡم١ ِمـۡن َاۡعـمـاِلـکُـۡم َشـۡيـئًـا َو ِاۡن تُـطـيـُعـوا الـلـّٰ  

َه َغـفـوٌر َرحـيـٌم ِانَّ الـلـّٰ  
ُحُجرات ١٤

ِه َو َرسـوِلـه ی  ذيـَن ءاَمـنـوا ِبـالـلـّٰ َمـا اۡلـُمـۡؤِمـنـوَن الـَّ ـَّ ٧ــ ِان
ثُـمَّ لَـۡم يَـۡرتـابـوا٢  

ِه َو جـاَهـدوا ِبـاَۡمـواِلـِهـۡم َو َانۡـُفـِسـِهـۡم فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ  
ِئـَك هُـُم الـّصـاِدقـوَن ـٰ ُاول  

ُحُجرات ١٥
١ــ اليَِلۡتکُۡم (لَۡيت: کم کردن): کم نمی کند از شما، نمی کاهد از شما 

٢ ــ َلم َيۡرتابوا (َريب): شک نکردند

١٦



تمرين اول ــ با توجه به آيات درس فهرستی از ويژگی های مؤمنان را تهيه کنيد.

تمرين دوم ــ با مراجعه به آيات مشخص شده، معنای هريک از اين واژه ها را 
بنويسيد:

َمـۡأَمـن (توبه ٦): آِمـۡن (احقاف ١٧): 
ءاِمـنـوَن (نمل ٨٩): َامـيـن (اعراف ٦٨): 
َامـانـات (نساء ٥٨): ءاِمـنـيـَن (يوسف ٩٩): 
ُمـۡؤِمـن (حشر ٢٣): ُمـۡؤِمـن (يوسف ١٧): 

َمـۡأمـون (معارج ٢٨):

تمرين سوم ــ در آيه ی ٢٨٣ سوره ی بقره واژه هايی را که از ريشه ی «امـن» 
آمده است، مشخص کرده و معنا کنيد.

١٧



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

اۡاليـمـاُن َشـَجـَرةٌ 
َاۡصـلُـَهـا الۡـَيـقـيـُن 
َو فَـۡرُعـَهـا الـتُّـقـٰی
َو نـوُرَهـا الۡـَحـيـاُء 
ـخـاُء    َو ثَـَمـُرَهـا الـسَّ

ميزان الحکمة، باب ايمان

َفـرع: شاخه َاصـل: ريشه 
ثَـَمـر: ميوه نـور: شکوفه 

١٨



                                  
         تعقّل ، تفكّر ، تد بّر  و تفقّهتعقّل ، تفكّر ، تد بّر  و تفقّه

                      از ديرباز تا به امروز مهم ترين تفاوت انسان را نسبت به ساير موجودات، عقل او دانسته اند. در 
قرآن کريم و احاديث شريف بر ارزش و به کارگيری اين موهبت الهی بسيار تأکيد شده است. در ادبيات 
ما نيز در شأن اين آفريده ی بزرگ الهی، مطالبی نغز و زيبا آمده است؛ تا آن جا که گفته اند: «خدايا! آن 

که را عقل دادی چه ندادی و آن که را که عقل ندادی چه دادی؟»
به  و  راهی  چه  در  را  بی مثال  سرمايه ی  اين  چيست؟  الهی  موهبت  اين  با  ما  رابطه ی  و  نسبت 
و  هشدارها  توصيه ها،  چه  آن،  درباره  ی  کريم  قرآن  می بريم؟  بهره  آن  از  و  می اندازيم  به کار  ميزان  چه 

فرمان هايی دارد؟

شناخت واژگان
ـِـ): مهار کرد؛ عقل قوه ای است که به وسيله ی آن درست از نادرست و خوبی از  َعـَقـَل (ـ
بدی تشخيص داده می شود؛ به گونه ای که به پيروی از آن چه تشخيص داده، ملزم می کند. معموالً فعل 

«َعـَقـَل» به معنای «درک کرد و فهميد» به کار می رود.
برای  دقت  و  انديشه  معنای  به  فکر  و  است  فکر  انداختن  به کار  تفکر  کرد؛  انديشه  تَـَفـکَّـَر: 

شناخت و کسب معرفت درباره ی علل و داليل يک چيز است.

١٩



٢٠
روا (از باب تفّعل که مصدر آن تدبّر است) ـَّ ب روَن ← ِلـَيـدَّ ـَّ ب روَن ← ِلـ + يَـدَّ ـَّ ١- ِلـ + يَـَتـَدب

تَـدبَّـَر: تدبّر کرد؛ تدبّر به معنای بررسی نتايج و عواقب يک چيز است.
ـَه: با دقت فهميد، تفّقه، فهم دقيق است. تَـَفـقَّ

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

يف
معنای مشخصات صرفی  عبارت قرآنی واژه رد

واژه

فـونَـه و ِمـۡن بَـۡعـِد مـا َعـَقـلـوُه         بقره ٧٥َعـَقـلـوُه١ ثُـمَّ يُـَحـِرّ

َو ما يَـۡعـِقـلُـهـا ِاالَّ الۡـعـاِلـمـوَن               عنکبوت ٤٣مـا يَـۡعـِقـُل٢

َر                                       مدثر ١٨فَـکَّـَر٣ ه و فَـکَّـَر َو َقـدَّ ـَّ ِان

َاَو لَـۡم يَـَتـَفـکَّـروا فـی َانۡـُفـِسـِهـۡم                   روم ٨لَـۡم يَـَتـَفـکَّـروا٤

ِه َمـۡثـنٰی َو فُـرادٰی ثُـمَّ تَـَتـَفـکَّـروا     تَـَتـَفـکَّـروا٥ َاۡن تَـقوموا ِلـلـّٰ
                                                                   سبأ٤٦

روا٦١ ـَّ ب روا ءايـاِتـه یِلـَيـدَّ ـَّ ب ِکـتـاٌب َانـَزلـنـاُه ِالَـۡيـَك ُمـبـاَرٌك ِلـَيـدَّ
                                                                  ص ٢٩

فَـالۡـُمـَدِبّـراِت َاۡمـًرا                                    نازعات ٥ الۡـُمـَدِبّـرات٧

قـالـوا يـا ُشـَعـۡيـُب مـا نَـۡفـَقـُه کَـثـيـًرا ِمـّمـا تَـقـوُلنَـۡفـَقـُه٨
                                                                 هود ٩١

ـهـوا٩ ـهـوا ِفـی الـّديِن                           توبه ١٢٢ِلـَيـَتـَفـقَّ ِلـَيـَتـَفـقَّ



٢١

يۡـتـوَن َو الـنَّـخيـَل َواۡالَۡعـنـاَب  ۡرَع َو الـزَّ ١ــ يُـۡنـِبـُت لَـکُـۡم ِبـِه الـزَّ
َو ِمـۡن کُـِلّ الـثَّـَمـراِت  

ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ يَـًة ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـروَن  
نحل ١١

ـۡمـَس وَ  الۡـَقـَمـَر ـَر لَـکُـُم الـلَّـۡيـَل وَ  الـنَّـهـاَر وَ  الـشَّ ٢ــ َو َسـخَّ

ـرات ِبـاَۡمـِره ی جـوُم ُمـَسـخَّ َو الـنـُّ  
ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ يـاٍت ِلـَقـۡوٍم يَـۡعـِقـلـوَن  

نحل ١٢

٣ــ ِکـتـاٌب َانۡـَزلۡـنـاُه ِالَـۡيـَك ُمـبـاَرٌك

َر ُاولُـوا اۡالَلۡـبـاِب روا ءايـاِتـه ی َو ِلـَيـَتـَذکـَّ ـَّ ب ِلـَيـدَّ  
ص ٢٩

کۡـَر ٤ــ َو َانۡـَزلۡـنـا ِالَـۡيـَك الـِذّ

َل ِالَـۡيـِهـۡم ِلـُتـبَـِيّـَن ِلـلـّنـاِس مـا نُـِزّ  
َو لَـَعـلَّـُهـۡم يَـَتـَفـکَّـروَن  

نحل ٤٤



٢٢

٥  ــ الـر ٭ ِتـۡلـَك ءايـاُت الۡـِکـتـاِب الۡـُمـبـيـِن
ِانّـا َانۡـَزلۡـنـاُه ُقـرءانًـا َعـَرِبـيـا لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡعـِقـلـوَن  

يوسف ١ و ٢

٦ــ … فَـلَـۡو ال نَـَفـَر١ ِمـۡن کُـِلّ ِفـۡرَقـٍة ِمـۡنـُهـۡم طـاِئـَفـٌة

ـهـوا ِفـی الـّديـِن ِلـَيـَتـَفـقَّ  
َو ِلـُيـۡنـِذروا َقـۡوَمـُهـم ِاذا َرَجـعـوا ِالَـۡيـِهـۡم   

لَـَعـلَّـُهـۡم يَـۡحـَذرونَ   
توبه ١٢٢

٧ ــ … َو يَـۡسـئَـلـونَـَك مـاذا يُـۡنـِفـقـوَن ُقـِل الۡـَعـۡفـَو٢

ُه لَـکُـُم أۡاليـاِت کَـٰذِلـَك يُـبَـِيّـُن الـلـّٰ  
نۡـيـا َو أۡالِخـَرِة … لَـَعـلَّـکُـۡم تَـَتـَفـکَّـروَن ِفـی الـدُّ  

بقره ٢١٩ و ٢٢٠

نۡـيـا ٨  ــ يَـۡعـلَـمـوَن ظـاِهـًرا ِمـَن الۡـَحـيـاِة الـدُّ
َو هُـۡم َعـِن أۡالِخـَرِة هُـۡم غـاِفـلـوَن  

َاَو لَـۡم يَـَتـَفـکَّـروا فـی َانۡـُفـِسـِهـۡم …              روم ٧ و ٨  

٢ــ مازاد مال ١ــ پس چرا کوچ نمی کند   



٢٣

 ١٥١ آل عمران،   ١٩١ و   ١٩٠ آيات  و  درس  آيات  به  مراجعه  با  ــ  اول  تمرين 
َانعام، ١٠٩ تا ١١١ يوُسف، ٦٦ تا ٦٩ نحل و ٢١ روم مشخص کنيد که قرآن کريم در چه 

موضوعاتی ما را به تفّکر و تعّقل دعوت کرده و فرمان می دهد؟

تمرين دوم ــ با مراجعه به آيات ٣ يونس، ٢٤ محمد، ٢٣ مّدثّر، ٩٠ صافات، ٤٥ 
انعام، ٢٥ يوسف و ٤٠ ق، واژگان مشتق از ريشه ی «دبـر» را نوشته و معنا کنيد.

تمرين سوم ــ با مراجعه به کتاب الُمعَجُم الُمَفهَرس و بررسی آياتی که با تعبير 
«  َافَال تَۡعِقلونَ  » به ما هشدار می دهند، توضيح دهيد که اين آيات ما را به انديشه و تعقل در 

چه اموری ترغيب و تشويق می کنند؟



پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله:

ُه ِبـَعـبۡـٍد َخـۡيـًرا ِاذا َاراَد الـلـّٰ
ـَهـه و ِفـی الـّديـِن فَـقَّ
نۡـيـا َو َزهَّـَده و ِفـی الـدُّ

ـَره و ُعـيـوبَـه و َو بَـصَّ
ه ميزان الحکمة، باب تََفقُّ

حضرت علی عليه السالم:

ِه ِر فـی َصـۡنـَعـِة الـلـّٰ ـَفـکـُّ ال ِعـبـاَدَة کَـالـتَّ
الحياة، ج ١، ص ٥١

٢٤



٢٥

                            
                                                            

شكرشكر
حتماً تاکنون بارها به دوستان خود يا انسان های ديگر کمک کرده يا هديـه ای داده    ايد يا ديگران 
سپاسگزار  انسان،  طبيعی است که  حالتی  چنين  در  داده اند.  هديه ای  شما  يا به  کرده اند  کمک  شما  به 
نعمتی  او  به  که  ازکسی  بايد  که  درمی يابد  فطرتاً  و  عقالً  انسان  باشد.  هديه دهنده  يا  ياری کننده  شخص 
از  خود  توان  و  درک  درحد  نيز  حيوانات  حتی  کند؛  سپاسگزاری  است،  رسانده  خيری  يا  بخشيده 

صاحب خود يا کسی که به آن ها خيری برساند تشکر می کنند. 
همه ی موجودات در دريای بی کران نعمت های الهی غرق اند. هر موجودی که عاقل تر و داناتر 

باشد، نسبت به آفريدگار خود شاکرتر است. سعدی چه زيبا گفته است: 

برآيد که  زبان  و  دست  درآيداز  به  شکرش  عهده ی  کز 

شناخت واژه 
ـُـ) ُشۡکـًرا، ُشکـوًرا: سپاس گزاری کرد؛ شکر به معنای توجه به نعمت، اظهار آن و  َشَکـَر (

سپاس گزاری از ُمنـِعم است. 
شکر  و  ِه)  ِلـلـّٰ ُشۡکـًرا  گفتن  منعم (مانند  از  سپاس  زبانی  شکر  خدا؛  نعمت  به  توجه  قلبی  شکر 

عملی به کارگرفتن نعمت در راهی است که خدا می خواهد.



٢٦

       جست وجو
 در زبان فارسی چه کلماتی از اين ريشه به کار می رود؟ درباره ی معنا و کاربرد آن ها گفت وگو کنيد. 

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

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

تـی َانۡـَعـۡمـَت َعـلَیَّ َاۡن َاۡشکُـَر١ َاۡن َاۡشـکُـَر ِنـۡعـَمـَتـَك الـَّ
َو َعـلٰی واِلـَدیَّ                                              نمل ١٩

َو ِاۡن تَـۡشکُـروا يَـۡرَضـُه لَـکُـم                زمر ٧ِاۡن تَـۡشـکُروا ٢

ِه                               لقمان ١٨ُاۡشـکُـۡر ٣ َاِن اۡشـکُـۡر ِلـلـّٰ
النُـريـُد ِمـۡنـکُـۡم َجـزاًء َوال ُشـکـوًرا   انسان ٩ُشـکـور ٤

َه َغـفـوٌر َشـکـوٌر                شورٰی ٢٣َشـکـور٥ ِانَّ الـلـّٰ
َه فَـاۡعـبُـۡد َوکُـۡن ِمـَن الـّشـاِکـريـَنشـاِکـريـَن٦ بَـِل الـلـّٰ

زمر ٦٦

َو کـاَن َسـۡعـُيـکُـۡم َمـۡشـکـوًرا          انسان ٢٢َمـۡشـکـور٧



٢٧

١ــ فَـاۡذکُـرونـی َاۡذکُـۡر کُـۡم 
َواۡشـکُـروا لـی َو ال تَـۡکـُفـروِن١  

       بقره ١٥٢
ـبـيـَل  ٢ــ ِانّـا َهـَديۡـنـاُه الـسَّ

ِاّما شـاِکـًرا َو ِاّمـا کَـفـوًرا   
         انسان ٣ 

ُه َحـالًال طَـِيّـبًـا  ٣ــ فَـکُـلـوا ِمـّمـا َرَزَقـکُـُم الـلـّٰ
ِه ِاۡن کُـۡنـُتـۡم ِايّـاُه تَـۡعـبُـدوَن َواۡشـکُـروا ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ  

نحل ١١٤    
کُـۡم  ـُّ َن َرب ٤ــ َو ِاۡذ تَـاَذَّ

کُـۡم  ـَّ لَـِئـۡن َشـَکـۡرتُـم َالَزيـَدن  
َو لَـِئـۡن کَـَفـرتُـۡم ِانَّ َعـذابـی لَـَشـديـٌد  

َو قاَل موسٰی ِاۡن تَـۡکـُفـروا َانۡـُتـۡم َو َمـۡن ِفـی اۡالَۡرِض َجـميـًعا  
َه لَـَغـِنـیٌّ َحـمـيـٌد   نَّ الـلـّٰ فَـاِ ابراهيم ٧و ٨   

ـهـاِتـکُـۡم ال تَـۡعـلَـمـوَن َشـۡيـئًـا  ُه َاۡخـَرَجـکُـۡم ِمـۡن بُـطـوِن ُامَّ ٥  ــ َو الـلـّٰ
ـۡمـَع َو اۡالَبۡـصـاَر َو اۡالَ فۡـِئـَدَة لَـَعـلَّـکُـۡم تَـۡشـکُـروَن  َوَجـَعـَل لَـکُـُم السَّ  

نحل ٨٧  
١ــ التَـکۡـُفـروِن: ال تَـۡکـُفـرونـی = ال تَـۡکـُفـروا + نـ + ی  



٢٨

٦ــ … قـاَل ٰهـذا ِمـۡن فَـۡضـِل َربّـی 
ِلـَيـبۡـلُـَونـی١ َا َاۡشـکُـُر َاۡم َاکۡـُفـُر   

مـا يَـۡشـکُـُر ِلـَنـۡفـِسـه ی ـَّ ن َوَمـۡن َشـَکـَر فَـاِ  
نَّ َربّـی َغـِنـیٌّ کَـريـٌم  َوَمـۡن کَـَفـَر فَـاِ  

نَمل ٤٠     
ـۡيـَنـا اِۡالنـسـاَن ِبـواِلـَديۡـِه  ٧ــ َو َوصَّ

ـٰی َوۡهـٍن٢  َحـَمـلَـۡتـُه ُامُّـه و َوۡهـنًـا َعـل  
َو ِفـصـالُـه و فـی عـاَمـۡيـِن   

َاِن اْشـکُـۡر لـی َو ِلـواِلـَديۡـَك٣   
ِالَـیَّ الۡـَمـصـيـُر  

لقمان١٤     
ِه  ٨   ــ َالَـۡم تَـَر َانَّ الۡـُفـۡلـَك تَـۡجـری ِفی الۡـبَـۡحـِر ِبـِنـۡعـَمـِة الـلـّٰ

ِلـُيـِريَـکُـۡم ِمـۡن ءايـاِتـه ی  
يـاٍت ِلـکُـِلّ َصـبّـاٍر َشـکـوٍر   ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ  

لقمان ٣١     
١ــ لِـَيـۡبـلُـَونـی: ِلـ + يَـبۡـلو + نـ + ی 

ا َعـلـیٰ َوۡهٍن: با ناتوانی و ضعف روز افزون  ـً ٢ــ َوهـن
٣ــ لِـوالِـَدۡيـَك: ِلـ + واِلـَديۡـِن + َك؛ همان طور که می دانيد « ِن » در اسم های تثنيه و « نَ » در اسم های

  جمع سالم، هنگام اضافه شدن به اسم ديگرحذف می شود

  



٢٩

تمرين اّول ــ با دقت و تدبر درآيات درس، پرسش های زير را پاسخ دهيد. 
١ــ شکر را تعريف کرده و اهميت آن را بيان کنيد.

٢ــ از چه کسانی و در برابر چه چيزهايی بايد شکرگزاری کرد؟ 

دو  اين  آمدن  هم  کنار  در  و «َشکور»،  کلمه ی «َصبّار»  دو  معنای  به  توجه  با  ٣ــ 
صفت چه چيزی را نشان می دهد؟ 

تمرين دوم ــ با دقت در آيات ٦٢ فرقان و ٧٣يس و آياتی که به عبارت «لََعلَّکُۡم 
تَۡشکُروَن» ــ با مراجعه به معجم ــ ختم شده است، بيان کنيد خداوند در چه مواردی از 

انسان ها خواسته است تا شکر او را به جا آورند؟ 



٣٠

تمرين سوم ــ «َشکور» درهريک از آيات زير صفت چه کسی است؟ آيا تفاوتی 
 در معنای هريک وجود دارد؟ توضيح دهيد. 

تغابن ١٧ ُه َشـکـوٌر َحـلـيـمٌ  ١ــ َوالـلـّٰ

لقمان ٣١ ياٍت ِلـکُـِلّ َصـبّـاٍر َشـکـوٍر  ٢ــ ِانَّ فـی ٰذِلـَك َالٔ

٣ــ ِلـُيـَوِفّـَيـُهـۡم ُاجـوَرهُـۡم َو يَـزيـَدهُـۡم ِمـۡن فَـۡضـِلـه ی 
فاطر ٣٠  ه و َغـفـوٌر َشـکـوٌر   ـَّ ِان



حضرت امام صادق (عليه الّسالم): 

ُشـۡکـُر الـِنّـۡعـَمـِة اۡجـِتـنـاُب الۡـَمـحـاِرِم 
ُجـِل:  ـۡکـِر َقـۡوُل الـرَّ َو تـمـاُم الـشُّ
ِه َرِبّ الۡـعـالَـمـيـَن الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ

ميزان الحکمة، باب شکر   

  

٣١



٣٢

                                
   كُــفـر كُــفـر

موجودی حق گراست و پذيرش حق و عمل به آن را خوب می داند. اما برخی از  انسان فطرتاً 
درجات  حق  انکار  می گيرند.  موضع  آن  مقابل  در  و  می کنند  انکار  را  حق  مختلفی  داليل  به  انسان ها 
مختلفی دارد. گاهی انسان حقايق بسيار روشن را منکر می شود. آيا تاکنون با چنين افرادی برخورد 
کرده ايد؟ آيا تاکنون چنين حالتی را در خودتان تجربه کرده ايد؟ آيا درباره ی علل پيدايش چنين حاالتی 

انديشيده ايد؟ 

شناخت واژه
کُفر به معنای پوشاندن است. از اين رو هرچند قرآن کريم برای پوشاندن گناهان بندگان توسط 
ۡر َعۡنکُم َسِيّئاِتکُۡم ـ نساء٣١) و يا کشاورزان راکه دانه ی گياه  خداوند از اين ريشه استفاده کرده (نَُکِفّ
را در دل خاک پنهان می کنند، کفار ناميده است (کََمثَِل َغۡيٍث َاۡعَجَب الکُّفاَر نَباتُه و، حديد ٢٠)، ولی 
در قرآن کريم، اين واژه بيش تر درباره ی انکار خداوند، آيات او،پيامبران و شرايع الهی و عدم ايمان به 
آخرت به کار رفته است. کفر گاهی نيز به معنای انکار و ناسپاسی نعمت است که در اين صورت به آن 

کُفران گفته می شود. 



٣٣

اين ريشه، مصدرهای زيادی مانند «کَۡفر،کُۡفر،کُفور، کُۡفران» دارد. در قرآن کريم معموالً 
«کُۡفر» در برابر ايمان و «کُۡفران» در برابر شکر به کار رفته است. 

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

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

تُـراٍب کَـَفـۡرَت١ ِمـۡن  َخـلَـَقـَك  ذی  ِبـالـَّ َاکَـَفـۡرَت 
ثُـمَّ ِمـۡن نُـطۡـَفـٍة                                         کهف ٣٧

ِه يُـۡکـَفـُر ِبـهـايُـۡکـَفـُر  ٢ َاۡن ِاذا َسـِمـۡعـُتـم ءايـاِت الـلـّٰ
…                                               نساء ١٤٠

٣١ ـَرنَّ ـَرنَّ َعـۡنـکُـۡم َسـِيّـئـاِتـکُـۡم        مائده ١٢َالُکَـِفّ َالُکَـِفّ

َه اليَـۡهـدی َمـۡن هُـَو کـاِذٌب کَـّفـاٌرکَـّفـار٤ ِانَّ الـلـّٰ
زمر ٣

فَـاَبـٰی َاکۡـثَـُر الـّنـاِس ِاّال کُـفـوًرا    اسراء ٨٩کُـفـور٥

َاۡو کَـّفـاَرةٌ طَـعـاُم َمـسـاکـيـَن           مائده ٩٥کَـّفـاَرة٦

» در آخر فعل مضارع برای تأکيد بر معناست  ؛ «َلـ» در اول و «نَّ ـَر + نَّ َرنَّ = َلـ + ُاَکـِفّ ١  ــ َالُ َکِفّ



٣٤

ِه ثُـمَّ يُـۡنـِکـرونَـهـا  ١ــ يَـۡعـِرفـوَن ِنـۡعـَمـَة الـلـّٰ
َوَاکـثَـُرهُـُم الۡـکـاِفـروَن    

نحل ٨٣  
ـّديـقـوَن  ِئـَك هُـُم الـِصّ ـٰ ِه َو ُرُسـِلـه ی ُاول ذيـَن ءاَمـنـوا ِبـالـلـّٰ ٢ــ َو الـَّ

َهـداُء ِعـۡنـَد َرِبّـِهـۡم لَـُهـۡم َاۡجـُرهُـۡم َو نـوُرهُـۡم  َو الـشُّ  
ـٔايـاِتـنـا ُاولٰـِئـَك َاۡصـحـاُب الۡـَجـحـيـِم  بـوا ِبـ ذيـَن کَـَفـروا َوکَـذَّ َو الـَّ  

حديد ١٩  
ـريـَن َو ُمـۡنـِذريـَن  ٣ــ َو ما نُـۡرِسـُل الۡـُمـۡرَسـلـيـَن ِاّال ُمـبَـِشّ

ذيـَن کَـَفـروا ِبـالۡـبـاِطـِل  َو يُـجـاِدُل الـَّ  
ِلـُيـۡدِحـضـوا١ ِبـِه الۡـَحـقَّ  

َخـذوا ءايـاتـی َومـا ُانۡـِذروا هُـُزًوا   َواتـَّ  
کهف ٥٦  

١ــ تا ازميان بردارند



٣٥

ُه  ِبـعـوا مـا َانَـَزَل الـلـّٰ ٤ــ َو ِاذا قـيـَل لَـُهـُم اتـَّ
ـِبـُع مـا َالۡـَفـۡيـنـا١ َعـلَـۡيـِه ءابـاَءنـا  قـالـوا بَـۡل نَـتَّ  

َا َو لَـۡو٢ کـاَن ءابـاؤُهُـۡم اليَـۡعـِقـلـوَن َشـۡيـئًـا َو ال يَـۡهـَتـدوَن   
وهرچند که پدرانشان چيزی نمی فهميدند و هدايت نشده بودند!  

ذينَ    کَـَفـروا َوَمـثَـُل   الـَّ  
ذی    يَـۡنـِعـُق٣ ِبـمـا ال يَـۡسـَمـُع   ِاّال ُدعـاًء َو ِنـداًء  کَـَمـثَـِل    الـَّ  

ُصـمٌّ بُـۡکـٌم ُعـۡمـٌی فَـُهـۡم ال يَـۡعـِقـلـوَن    
بقره ١٧٠ و١٧١  

٥  ــ … َو َويۡـٌل ِلـۡلـکـاِفـريـَن ِمـۡن َعـذاٍب َشـديـٍد 
نۡـيـا َعـلَـی أۡالِخـَرِة ذيـَن يَـۡسـَتـِحـبّـوَن الۡـَحـيـاَة الـدُّ الـَّ  
ِه َو يَـبۡـغـونَـهـا ِعـَوًجـا َو يَـُصـّدوَن َعـۡن َسـبـيـِل الـلـّٰ  

ُاولٰـِئـَك فـی َضـالٍل بَـعـيـٍد   
ابراهيم ٢ و ٣

١ــ يافتيم
٢ــ َاَولَْو: َا + َو + لَو (َو + َا + لَْو): و آيا اگر، آيا هرچند؛ در زبان عربی هميشه َادات استفهام (مانند َا در اين جا) در

 اول کالم می آيد
٣ــ بانگ می زند

٤ــ َيۡبغونَها ِعَوًجا: در آن (دين) به دنبال کژی و ِاشکال می گردند، آن را بد جلوه می دهند  

  ٤



٣٦

ذيـَن کَـَفروا اَ فَـلَۡم تَـکُـۡن ءايـاتـی تُـۡتـلـٰی ١ َعـلَـۡيـکُـۡم  ـا الـَّ ٦ــ َو َامَّ
فَـاۡسـَتـۡکـبَـۡرتُـۡم َو کُـۡنـُتـۡم َقـۡوًمـا ُمـۡجـِرمـيـَن    

جاثيه ٣١  

٧ــ يـا َمـۡعـَشـَر الۡـِجـِنّ َواِۡالنۡـِس 
َالَـۡم يَـۡأِتـکُـۡم ُرُسـٌل ِمـۡنـکُـۡم يَـُقـّصـوَن َعـلَـۡيـکُـۡم ءايـاتـی  

َو يُـۡنـِذرونَـکُـۡم ِلـقـاَء يَـۡوِمـکُـۡم ٰهـذا  
قـالـوا َشـِهـۡدنـا َعـٰلـی َانۡـُفـِسـنـا   

نۡـيـا تۡـُهـُم الۡـَحـيـاُة الـدُّ َوَغـرَّ  
ُهـۡم کـانـوا کـاِفـريـَن  ـَّ َو َشـِهـدوا َعـلـٰی َانۡـُفـِسـِهـۡم َان  

انعام ١٣٠  

  ١  ــ َاَفلَۡم تَکُۡن… ُتۡتلٰی: پس آيا خوانده نمی شد



٣٧

تمرين اّول ــ با دقت در آيات درس، علل پيدايش کفر را برشماريد. 

تمرين دوم ــ با مراجعه به آيات اين درس و درس قبل، دو آيه را مشخص کنيد 
که به وضوح بيانگر دو معنای مختلف ريشه ی «کفر» است؟ 

ريشه ی «کفر»  از  که  را  کلماتی  قرآنی،  عبارات  اين  به  توجه  با  ــ  سوم  تمرين 
است، معنا کنيد. 

نۡـسـاِن اکۡـُفـۡر  ـۡيـطـاِن ِاۡذ قـاَل ِلـِال ۡ ١ــ کَـَمـثَـِل الـشَّ



٢ــ َو ما يَـۡفـَعـلـوا ِمـۡن َخـۡيـٍر فَـلَـۡن يُـۡکـَفـروُه ١

٣ــ ِاۡن تَـۡجـَتـِنـبـوا کَـبـاِئـَر ما تُـۡنـَهـۡوَن َعـۡنـُه 
ـۡر َعـۡنـکُـۡم َسـِيّـئـاِتـکُـۡم نُـَکـِفّ  

ِئـَك هُـُم الۡـَکـَفـَرُة الۡـَفـَجـَرُة  ـٰ ٤ــ ُاول

َه ال يُـِحـبُّ کُـلَّ َخـّواٍن کَـفـوٍر ٥  ــ ِانَّ الـلـّٰ

ِه َو ُاۡخـرٰی کـاِفـَرةٌ  ٦ــ ِفـئَـٌة تُـقـاِتـُل فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ

١-   َلۡن ُيـۡکـَفـروُه: هرگز نسبت به آن (عمل خير) مورد ناسپاسی قرار نمی گيرند  

٣٨



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

١ الۡـکـاِفـِر ِلـُدنـيـاُه  َهـمُّ
َو َسـۡعـُيـه و  ِلـعـاِجـلَـِتـه ی 

َو غـايَـُتـهو  َشـۡهـَوتُـه و 
غرر ج ٦/ ح ٢١٣

١ــ َهّم: تالش و کوشش  

٣٩



٤٠

خدا را به زيبايی می ستاييم؛ زيبايی آفريده های او نيز سزاوار ستايش است. 
او را سپاس گزاريم؛ و برای رضای او لطف و محبت آفريدگانش را نيز سپاس می گوييم. 

او را فرمان برداريم؛ و به دستور او پيامبران و اوليايش را فرمان می بريم. 
آيا عمل و رفتاری وجود دارد که تنها او سزاوار آن باشد؟ 

خويش  آفريدگار  با  آفريده  رابطه ی  باالترين  که  خداست  سزاوار  تنها  پرستش  و  عبادت  آری 
خالق  سزاوار  تنها  است،  تقدس  با  همراه  نياز  احساس  و  کرنش  نهايت  که  پرستش  و  عبادت  است. 
يکتاست و تنها راهی است که اگر به سوی معبود واقعی گشوده شود، تمام کماالت را به همراه خواهد 

داشت و اگر برای غير او باشد، جز ذلّت و پستی حاصلی نخواهد داشت. 

شناخت واژه
همراه  بندگی  و  فرمانبرداری  فروتنی،  نهايت  عبادت  پرستيد.  کرد،  عبادت  ِعباَدًة:  ـُـ)  ) َعـبَـَد 
و  است  يگانه  خدای  به  منحصر  فقط  عبادت  کريم،  قرآن  آموزه های  مطابق  اين رو،  از  است.  تقدس  با 
هيچ کس حتی پيامبران و اولياء الهی شايسته ی پرستش نيستند ( ِايّاَك نَـۡعـبُـُد َو ِايّـاَك نَۡسـَتـعيُن حمد   ٥، 

َاّال   تَـۡعبُـدوا ِاالَّ اللَّٰه، هود٢) 

                                
                                                      
عبادتعبادت



٤١

«َعبد» انسانی است که سراپا به موال و معبود خود تعلق دارد، اراده اش تابع خواست و اراده ی 
اوست و در همه ی زندگی خود، آن معبود را محور قرار می دهد. 

جست و جو
آيا در زبان فارسی،از مشتقات اين ريشه به کار می رود؟ معنای آن ها را بررسی و با کاربردشان در 

زبان عربی مقايسه کنيد. 
کاربرد در قرآن 

برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد. 

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

َوال َانَـا عـاِبـٌد مـا َعـبَـۡدتُـۡم                      کافرون ٤َعـبَـۡدتُـۡم١

يَـۡعـبُـدونَـنـی ال يُـۡشـِرکـوَن بـی َشـۡيـئًـا       نور ٥٥يَـۡعـبُـدوَن ٢

ُه ال ِالٰـَه ِاّال َانَـا فَـاۡعـبُـۡدنـی َو َاِقـِم فَـاۡعـبُـۡد ٣ نـی َانَـا الـلـّٰ ـَّ ِان
ـالَة ِلـِذکۡـری                                     طه ١٤ الـصَّ

يّـاَی فَـاۡعـبُـدوِن   عنکبوت ٥٦فَـاۡعـبُـدو ا٤ ِانَّ َاۡرضـی واِسـَعـٌة فَـاِ

تـاِئـبـاٍت عـاِبـدات٥ قـاِنـتـاٍت  ُمـؤِمـنـاٍت  ُمـۡسـِلـمـاٍت 
عـاِبـداٍت                                                تحريم ٥

َه لَـۡيـَس ِبـظَـّالٍم ِلـۡلـَعـبـيـٍدالـَعـبـيـد٦ َو َانَّ الـلـّٰ
  آل عمران ١٨٢

 



٤٢

کُـُم  ـَّ َهـا الـّنـاُس اۡعـبُـدوا َرب ـُّ ١ــ يـا َاي
ذيـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـکُـۡم ذی َخـلَـَقـکُـۡم َو الـَّ الـَّ  

لَـَعـلَّـکُـۡم تَـتَّـقـوَن    
بقره ٢١

کُـۡم فَـاۡعـبُـدوُه ـُّ َه َربّـی َو َرب ٢ــ ِانَّ الـلـّٰ
ٰهـذا ِصـراٌط ُمـۡسـَتـقـيـمٌ   

آل عمران ٥١

٣ــ َالَـۡم َاۡعـَهـۡد ِالَـۡيـکُـۡم يا بَـنـی ءاَدَم 
ـۡيـطـاَن َاۡن ال تَـۡعـبُـُدوا الـشَّ  
ه و لَـکُـۡم َعـُدوٌّ ُمـبـيـٌن ـَّ ِان  

َو َاِن اۡعـبُـدونـی   
ٰهـذا ِصـراٌط ُمـۡسـَتـقـيـٌم    

يس ٦٠ و ٦١



٤٣

٤ــ َو مـا َخـلَـۡقـُت الۡـِجـنَّ َو اِۡالنۡـَس ِاّال ِلـَيـۡعـبُـدوِن١
مـا ُاريـُد ِمـۡنـُهـۡم ِمـۡن ِرۡزٍق  

َو مـا ُاريـُد َاۡن يُـطۡـِعـمـوِن٢    
ذاريات ٥٦ و ٥٧

٥ــ ُقـۡل يـا َاۡهـَل الۡـِکـتـاِب 
ـٰی کَـِلـَمـٍة َسـواٍء بَـۡيـَنـنـا َو بَـۡيـَنـکُـۡم تَـعـالَـۡوا ِال  
َه َو ال نُـۡشـِرَك ِبـه ی َشـۡيـئًـا َاّال نَـۡعـبُـَد ِاالَّ الـلـّٰ  

ِه   َو ال يَـتَّـِخـَذ بَـۡعـُضـنـا بَـۡعـًضـا َاۡربـابًـا ِمـۡن دوِن الـلـّٰ  
آل عمران ٦٤

ِه ِعـبـاٌد َاۡمـثـالُـکُـۡم  ذيـَن تَـۡدعـوَن ِمـۡن دوِن الـلـّٰ ٦ــ ِانَّ الـَّ
فَـاۡدعـوهُـۡم٣ فَـۡلـَيـۡسـَتـجـيـبـوا لَـکُـۡم٤ ِاۡن کُـۡنـُتـۡم صـاِدقـيـَن    

اعراف ١٩٤

ـٍة َرسـوًال ٧ــ َو لَـَقـۡد بَـَعـۡثـنـا فی کُـِلّ ُامَّ
َه َو اۡجـَتـِنـبُـوا الـطّـاغـوَت   َاِن اۡعـبُـُدوا الـلـّٰ  

نحل ٣٦

١ــ ِلَيۡعبُدوِن: ِلَيعبُدونی: ِلـ + يَۡعبُدوا + نـ + ی 
٢ــ يُـطِۡعموِن: يُطِعمونی + يُطِعموا + نـ + ی

٣ــ فَاۡدعوهُم: فَـ + ُادعوا + هُۡم 
٤ــ فَۡلَيۡسَتجيبوا لَکُۡم: پس بايد پاسخ شما را بدهند



٤٤

٨  ــ َو اۡسـئَـل َمـۡن َاۡرَسـۡلـنـا ِمـۡن َقـبۡـِلـَك ِمـۡن ُرُسـِلـنـا 

ۡحـٰمـِن ءاِلـَهـًة يُـۡعـبَـدوَن   َاَجـَعـۡلـنـا ِمـۡن دوِن الـرَّ  
ُزخُرف ٤٥

َه ٩ــ َو مـا ُاِمـروا ِاّال ِلـَيـۡعـبُـُدوا الـلـّٰ
ُمـۡخـِلـصيـَن لَـُه الـّديَن ُحـَنـفـاَء   

درحالی که دين رابرای او خالص کنند و حقگرا باشند   

کاَة  ـالَة َو يُـۡؤتُـوا الـزَّ َو يُـقـيـُمـوا الـصَّ  
َو ٰذِلـَك ديـُن الـَقـِيّـَمـِة    

بَـِيّـنَـه ٥

کُـُم اۡدعـونـی َاۡسـَتـِجـۡب لَـکُـۡم  ـُّ ١٠ــ َو قـاَل َرب

ذيـَن يَـۡسـَتـۡکـِبـروَن َعـۡن ِعـبـاَدتـی  ِانَّ الـَّ  
َسـَيـۡدُخـلـوَن َجـَهـنَّـَم داِخـريـَن    

غاِفر ٦٠



٤٥

تمرين اّول ــ با تدبر و دقت درآيات درس، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 
١ــ چرا بايد خدای يکتا را پرستش کرد؟ 

٢ــ صراط مستقيم چيست؟ 

٣ــ اساس دعوت پيامبران چه بوده است؟ کدام يک از آيات درس، بيانگر اين 
موضوع است؟ 

کنيد  بيان  جاثيه،   ٢٣ و  فرقان   ٣ مائده،   ١١٦ آيات  به  توجه  با  ــ  دوم  تمرين 
انسان ها معموالً چه چيزهايی را اله و معبود خود قرار می دهند و چرا قرآن عبادت آن ها 

را، در برابر عبادت خدای يگانه مردود می شمارد؟ 



تمرين سوم ــ با مراجعه به آيات ١٠ تا ٢٢سوره ی شعراء، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

١ــ آيه ٢٢ سخن چه کسی است؟ و مخاطب آن کيست؟ 

ۡدَت به چه معناست؟  بـَّ ٢ــ َعـ

حٰمن  پيشنهاد: باتوجه به آيات پايانی سوره ی مبارکه ی فرقان ويژگی های ِعباُد الـرَّ
را استخراج و فهرست کنيد. 

٤٦



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

َة الۡـِعـبـاَدِة کَـۡيـَف يَـِجـُد لَـذَّ
َمـۡن ال يَـصوُم َعـِن الۡـَهـوٰی 

غررالحکم، ج ٤، ح٥٦١

٤٧



٤٨

زندگی فردی و اجتماعی انسان به نظم و قانون و پيروی از آن وابسته است. پيروی و اطاعت از 
چه قانونی می تواند عالوه بر ايجاد نظم در حيات آدمی، فالح و رستگاری او را نيز تضمين کند؟ 

آيا تا به حال از خود پرسيده ايم از چه قانون و قانون گذاری و به چه دليل بايد فرمان برداری کنيم؟ 
و چه خواست و فرمانی را نبايد گردن نهيم؟

شناخت واژه
طَـۡوع: ميل و رغبت 

طاَعـة: فرمان بردن، َاطاَع، يُطيُع، ِاطاَعة: فرمان برد 
در واقع اطاعت، انجام يک کار است، مطابق آن چه مورد نظر دستور دهنده است. 

                                

        اطـا عـتاطـا عـت



٤٩

     جست وجو
آيا از ريشه ی «طَوع» واژه هايی که در زبان فارسی کاربرد داشته باشد، می شناسيد؟

 آن ها را نام ببريد و معنا کنيد. 

      کاربرد در قرآن 
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفیعبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ـمـاواِت طَـۡو ع ١ الـسَّ ِفـی  َمـۡن  يَـۡسـُجـُد  ِه  ِلـلـّٰ َو 
َو اۡالَرِض طَـۡوًعـا َوکَـۡرهًـا             رعد ١٥

لَـۡو َاطـاعونا مـا ُقـِتـلـوا         آل عمران ١٦٨َاطـاعـوا ٢

لَـُمـۡشـِرکـوَن َاطَـۡعـُتـمـوهُـۡم ٣ کُـۡم  ـَّ ِان َاطَـۡعـُتـمـوهُـۡم  ِان  َو 
(َاطـۡعـُتـۡم  هُـۡم)                        انعام ١٢١

ۡصـالَح َمـا اۡسـَتـطَـۡعـُتِاۡسـَتـطَـۡعـُت ٤ ِان ُاريـُد ِاالَّ اۡالِ
 هود ٨٨

اسم مفعول از باب افعالُمـطـاٍع ثَـمَّ َامـيـٍن                       تکوير ٢١ُمـطـاٍع ٥

 



٥٠

سـوَل لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡرَحـمـوَن   َه َو الـرَّ ١ــ َو َاطـيـُعـوا الـلـّٰ
آل عمران ١٣٢ 

ذيـَن ءاَمـنـوا  َهـا الـَّ ـُّ ٢ــ يا َاي
سـوَل َو ُاوِلـی اۡالَۡمـِر ِمـۡنـکُـۡم  َه َو َاطـيـُعـوا الـرَّ َاطـيـُعـوا الـلـّٰ  

سـوِل ِه َو الـرَّ ۡن تَـنـاَزۡعـُتـۡم فـی َشـۡیٍء فَـُرّدوُه ِالَـی الـلـّٰ فَـاِ  
ِه َو الۡـَيـۡوِم أۡالِخِر ِاۡن کُـۡنـُتـۡم تُـۡؤِمـنـوَن ِبـالـلـّٰ  

ٰذِلـَك َخـۡيـٌر وَ   َاۡحـَسـُن تَـۡأويـًال    …    …     و نيک فرجام تر است.   
نساء ٥٩

سـوَل َه َو الـرَّ ٣ــ َو َمـن يُـِطـِع الـلـّٰ

ُه َعـلَـۡيـِهـۡم ذيَن َانۡـَعـَم الـلـّٰ فَـاُولٰـِئـَك َمـَع الـَّ  
ـَهـداِء َو الـّصـاِلـحـيـَن  ـّديـقـيـَن َو الـشُّ ِمـَن الـّنـِبـّيـيـَن َو الـِصّ  

َو َحـُسـَن ُاولٰـِئـَك َرفـيـًقـا    و ايشان چه دوستان خوبی هستند.    
نساء ٦٩



٥١

َه سـوَل فَـَقـۡد َاطـاَع الـلـّٰ ٤ــ َمـۡن يُـِطـِع الـرَّ
َوَمـۡن تَـَولّـٰی فَـمـا َاۡرَسـۡلـنـاَك َعـلَـۡيـِهـۡم َحـفـيـظًـا    

نساء ٨٠

ِه  ٥ــ ِتـۡلـَك ُحـدوُد الـلـّٰ
َه َو َرسـولَـه و يُـۡدِخـۡلـُه َجـّنـاٍت َو َمـۡن يُـِطـِع الـلـّٰ  

تَـۡجـری ِمـۡن تَـۡحـِتـَهـا اۡالَ   نۡـهـاُر   
خـاِلـديـَن فـيـهـا   

َو ٰذِلـَك الۡـَفـۡوُز الۡـَعـظـيـُم   
َه َو َرسـولَـه و  َو َمـۡن يَـۡعـِص الـلـّٰ  

َو يَـَتـَعـدَّ ُحـدوَده و   
يُـۡدِخـۡلـُه نـاًرا خـاِلـًدا فـيـهـا   

َو لَـه و َعـذاٌب ُمـهـيـٌن    
نساء ١٣ و ١٤

٦ــ َو ال تُـِطـۡع َمـۡن َاۡغـَفـۡلـنـا َقـۡلـبَـه و َعـۡن ِذکۡـِرنـا 
بَـَع َهـواُه  َو اتـَّ  

َو کـاَن َاۡمـُره و فُـُرطًـا    
کهف ٢٨

َه َو َاطـيـعـوِن  ُقـوا الـلـّٰ ٧ــ فَـاتـَّ



٥٢

َو التُـطـيـعـوا َاۡمـَر الۡـُمـۡسـِرفـيـَن   
ذيـَن يُـۡفـِسـدوَن ِفی اۡالَۡرِض َو ال يُـۡصـِلـحـوَن   الـَّ  

شعراء ١٥٠ تا ١٥٢

٨ــ وَ   ال تُـِطـِع الۡـکـاِفـريـَن وَ     الۡـُمـنـاِفـقـيـَن 
َو َدۡع َاذاهُـۡم     و آزارشان راناديده بگير (مقابله به مثل نکن)  

ِه  ۡل َعـلَـی الـلـّٰ َو تَـَوکـَّ  
ِه َوکـيـًال َو کَـفـٰی ِبـالـلـّٰ  

احزاب ٤٨  
٩ــ يَـۡوَم تُـَقـلَّـُب ُوجـوهُـُهـۡم ِفـی الـّنـاِر 

سـوَال  َه َو َاطَـۡعـَنـا الـرَّ يَـقـولـوَن يـا لَـۡيـَتـنـا َاطَـۡعـَنـا الـلـّٰ  
ـبـيـَال نـا ِانّـا َاطَـۡعـنـا سـاَدتَـنا َوکُـبَـراَءنـا فَـاََضـلّـونَـا١ الـسَّ ـَّ َو قـالـوا َرب  

احزاب ٦٦ و ٦٧   

١ــ فَاََضلّونا = فَـ + َاَضلّوا + نا



٥٣

تمرين اّول ــ با مراجعه به الُمعَجُم الُمَفهَرس ذيل تُـِطۡع (التُـِطۡع) بيان کنيد قرآن 
کريم ما را از اطاعت چه گروه هايی نهی کرده است؟ 

تمرين دوم ــ با مراجعه به ُمعَجم، ذيل ريشه ی «طَوع» دو نمونه اسم و دو نمونه 
با  همراه  کرده،  جست وجو  است،  نيامده  درس  اين  در  که  ريشه  اين  مشتقات  از  فعل 

عبارت قرآنی مربوط نوشته و معنا کنيد. 

تمرين سوم ــ با مراجعه به آيات و عبارات قرآنی درس، واژگانی را که نقطه ی 
مقابل مشتقات مختلف ريشه «  ط و ع  » هستند، مشخص و معنا کنيد. 

پيشنهاد: با تدبر در آياتی که به دنبال اطاعت از خدا به اطاعت از رسول دستور 
می دهد، چه نکات مهمی را می توان دريافت کرد؟ 



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

ُسـروُر الۡـُمـۡؤِمـِن ِبـطـاَعـِة َرِبّـه ی 
َو ُحـۡزنُـه و َعـلـٰی َذنۡـِبـه ی 

غررالحکم، ج٤،ح١٣٦

٥٤



٥٥

درباره ی صالح و فساد چه می دانيد؟ اين دو به چه اموری نسبت داده می شود؟ مالک صالح يا 
فاسد بودن چيست؟ عمل صالح يا فاسد چه ويژگی ها و آثاری دارد؟ 

شناخت واژه
ـُـ) َصالًحا: شايسته و خوب شد  َصلََح (ـ

ـ) فَساًدا: تباه شد، خراب شد  ـِ فََسَد (ـ
َصالح: شايسته و خوب شدن 

فَساد: تباه شدن، از حالت اعتدال خارج شدن 
صالح به معنای قرارداشتن در وضع و موقعيتی است که حکمت و عقل اقتضا می کند و فساد 

ضد آن است. 
جست و جو

واژه هايی راکه از اين دو ريشه در زبان فارسی، رايج است جست وجو کنيد و درباره ی کاربرد 
آن ها گفت وگو کنيد.  

                                

   َصـالح   و   فـسا د   َصـالح   و   فـسا د



٥٦

       کاربرد در قرآن 
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

 

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ذيـَن تـابـوا َو َاۡصـلَـحـوا َاۡصـلَـحـوا ١ ِاالَّ الـَّ
ِه               نساء ١٤٦ َواۡعـَتـَصـمـوا ِبـالـلـّٰ

ذيـَن يُـۡفـِسـدوَن ِفـی اۡالَۡرِض يُـۡصـِلـحـوَن ٢ الـَّ
َوال يُـۡصـِلـحـوَن                    شعراء ١٥٢

ِانّـا ال نُـضـيـُع َاۡجـَر الۡـُمـۡصـِلـحـيـَن الـُمـۡصـِلـحـيـَن ٣
اعراف ١٧٠

ذيـَن ءاَمـنـوا الـّصـاِلـحـات٤ ـِر الـَّ  َو بَـِشّ
َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت           بقره ٢٥

ُه لَـَفـَسـَدتـا٥ لَـۡو کاَن فـيـِهـمـا ءاِلـَهـٌة ِاالَّ الـلـّٰ
لَـَفـَسـَدتا                                 انبياء ٢٢

َوال تُـۡفـِسـدوا ِفـی اۡالَۡرِض بَـۡعـَد التُـۡفـِسـدوا٦
ِاۡصـالِحـهـا                           اعراف ٨٥

تَـۡيـِن لَـُتـۡفـِسـُدن٧َّ لَـُتـۡفـِسـُدنَّ ِفـی اۡالَۡرِض َمـرَّ
اسراء ٤



٥٧

ُه الـّداَر أۡالِخـَرَة  ١ــ َو ابۡـَتـِغ فيـما ءاتـاَك الـلـّٰ
نۡـيـا  َوالتَـۡنـَس نَـصـيـبَـَك ِمـَن الـدُّ  

ُه ِالَـۡيـَك  َو َاۡحـِسـۡن کَـمـا َاۡحـَسـَن الـلـّٰ  
َو ال تَـبۡـِغ الۡـَفـسـاَد ِفـی اۡالَۡرِض   
َه اليُـِحبُّ الۡـُمـۡفـِسـديـَن   ِانَّ الـلـّٰ  

َقصص ٧٧

٢ــ ِتـۡلـَك الـّداُر أۡالِخـَرُة 
ا ِفـی اۡالَۡرِض َوال فَـسـاًدا  نَـۡجـَعـلُـهـا ِلـلَّـذيَن اليُـريـدوَن ُعـلُـو  

َو الۡـعـاِقـبَـُة ِلـۡلـُمـتَّـقـيـَن    
َقصص٨٣

ِه ذيَن کَـَفـروا َو َصـّدوا َعـۡن َسـبـيـِل الـلـّٰ ٣ــ الـَّ
ِزۡدنـاهُـۡم َعـذابًـا فَـۡوَق الۡـَعـذاِب ِبـما کانوا يُـۡفـِسـدوَن   

نحل ٨٨  
َمـا الۡـُمـؤِمـنـوَن ِاۡخـَوةٌ  ـَّ ٤ــ ِان

فَـاَۡصـِلـحـوا بَـۡيـَن َاَخـَويۡـکُـۡم١    
حجرات ١٠

١ــ َاَخـَويۡـکُـۡم: َاَخـَويۡـِن + کُـۡم 



٥٨

َك ِلـُيـۡهـِلـَك الۡـُقـرٰی ِبـظُـۡلـٍم  ـُّ ٥  ــ َو مـا کـاَن َرب
َو َاۡهـلُـهـا ُمـۡصـِلـحـوَن        

        هود ١١٧

٦ ــ قـالَـۡت ِانَّ الۡـُمـلـوَك ِاذا َدَخـلـوا َقـۡريَـًة َافَـَسـدوهـا
ًة  ـَّ َة َاۡهـِلـهـا َاِذل َوَجـَعـلـوا َاِعـزَّ  

َوکَـٰذِلـَك يَـۡفـَعـلـوَن    
نمل ٣٤

٧ــ ظَـَهـَر الۡـَفـسـاُد ِفی الۡـبَـِرّ َوالۡـبَـۡحـِر 
ِبـمـا کَـَسـبَـۡت َايۡـِدی الـّنـاِس   

ذی َعـِمـلـوا  ِلـُيـذيـَقـُهـۡم بَـۡعـَض الـَّ  
لَـَعـلَّـُهـۡم يَـۡرِجـعـونَ   

روم ٤١

٨  ــ َو ِاذا قـيـَل لَـُهـۡم ال تُـۡفـِسـدوا ِفی اۡالَۡرِض 
مـا نَـۡحـُن ُمـۡصـِلـحـوَن  ـَّ قـالـوا ِان  

بقره ١١  



٥٩

تمرين اّول ــ با دقت در آيات ذيل، مشخص کنيد هريک ازکلمات « صالح » و 
« صالحات » به چه معناست؟ 

الف ــ صاِلح: هود ٦٦ ، فاطر ١٠ ، تحريم ٤، کهف ٨٢ 

ب ــ صاِلحات: نساء ١٢٤، کهف ٤٦، نساء ٣٤ 

تمرين دوم ــ با دقت در اين عبارات قرآنی، مشتقات ريشه «صلح» را معنا کنيد. 

انفال ١ َه َو َاۡصـِلـحـوا ذاَت بَـۡيـِنـکُـۡم    ُقـوا الـلـّٰ ١ــ فَـاتـَّ

٢ــ يُـۡصـِلـۡح لَـکُـۡم َاۡعـمـالَـکُـۡم َو يَـۡغـِفـۡرلَـکُـۡم ُذنـوبَـکُـۡم
احزاب ٧١     

٣ــ َوال تُـۡفـِسـدوا ِفـی اۡالَۡرِض بَـۡعـَد ِاۡصـالِحـها   
اعراف ٨٥  

ُصـۡلـًحـا  بَـۡيـَنـُهـمـا  يُـۡصـِلـحـا  َاۡن  َعـلَـۡيـِهـما  فَـالُجـنـاَح  ٤ــ 
نساء ١٢٨ ـۡلـُح َخـۡيـٌر   َوالـصُّ



٦٠

تمرين سوم ــ با مراجعه به آيات ذيل، واژگانی که در مقابل مشتقات «ص ل ح» 
به کار رفته، استخراج و معنا کنيد. 

بقره ١١و ١٢، شعراء ١٥١و ١٥٢، غافر ٥٨ و جائيه ٢١ 

پيشنهاد (١): با مراجعه به آيات ٣٠جاثيه، ٩ و ١٠يونس، ٨٨ و ١١٠کهف، ٤٠ 
غافر، ٨٢ بقره و ١٠٥ انبياء، فهرستی از آثار و نتايج ايمان و عمل صالح تهيه کنيد. 

پيشنهاد (٢): با مراجعه به آيات درس و آيات ذيل «فََسَد» از کتاب معجم، فهرستی 
از آثار و نتايج فساد در زمين تهيه کنيد. 



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

َاۡعـَجـُز الـّنـاِس َمـۡن َاۡعـَجـَز َعـۡن ِاۡصـالِح نَـۡفـِسـه ی  

غررالحکم، ج٢،ح٤٣٦

  َمـۡن َاۡهـَمـَل نَـۡفـَسـه و َافۡـَسـَد َاۡمـَره و  
غررالحکم، ج٥،ح٣٢٠

٦١



٦٢

آيا می توانيد ظلم و عدل را تعريف کنيد؟ گاهی شناخت مصداق ظلم و عدل آسان نيست، ولی 
انسان از سپيده دم تاريخ تا به امروز نه در شناخت مفهوم کلی ظلم و عدل دچار مشکل بوده است و نه 

هيچ گاه در زشتی ظلم و زيبايی عدل ترديد داشته است. 
با توجه به بديهی بودن مفهوم ظلم، آيا با مهم ترين مصاديق آن آشنايی داريد؟ آيا می دانيد قرآن 

کريم چه کسانی را ظالم می داند و ظلم چه آثار و عواقبی در پی دارد؟

٭٭٭
شناخت واژه

ـ): ظلم و ستم کرد ـِ ظَـلَـَم (ـ
ـۡیِء فـی َغـۡيـِر َمـۡوِضـِعـه ی؛  در کتاب های لغت در تعريف ظلم گفته شده است: َوۡضـُع الـشَّ
قرار دادن چيزی در غير جايگاه خودش. اين تعريف گسترده است و به اين معناست که کار يا چيزی به 
نحوی که شايسته ی آن نيست، انجام داده يا قرار داده شود. از اين رو شامل انواع ظلم مانند شرک، 

خروج از حدود الهی، از بين بردن يا رعايت نکردن حقوق ديگران و … می شود.

                                
                                                          
                  ظـلـمظـلـم



٦٣

       جست وجو
با چه مشتقاتی از اين ريشه در زبان فارسی آشنايی داريد؟

       کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

قـالَـۡت َرِبّ ِانّـی ظَـلَـۡمُت نَـۡفسـی    نمل ٤٤ظَـلَـۡمـُت١

ال تَـظۡـِلـموَن ٢
ال تُـظۡـلَـموَن

َو ِاۡن تُـبۡـُتـۡم فَـلَـکُـۡم ُرئـوُس َاۡمـواِلـکُـۡم 
ال تَـظۡـِلـمـوَن َو التُـظۡـلَـمـوَن       بقره ٢٧٩

ُهـم ظُـِلـمـواظُـِلـمـوا٣ ـَّ ُاِذَن ِلـلَّـذيـَن يُـقـاتَـلوَن ِبـاَن
                                                   حج ٣٩

ِه َاظۡلَـم٤ ـِن افۡـَتـرٰی َعـلَـی الـلـّٰ َوَمـۡن َاظۡـلَـُم ِمـمَّ
کَـِذبًـا                                          انعام ٢١

ه و کـاَن ظَـلـوًمـا َجهـوًال         احزاب ٧٢ظَـلـوم٥ ـَّ ِان



٦٤

َه اليَـظۡـِلـُم الـّنـاَس َشـۡيـئًـا ١ــ ِانَّ الـلـّٰ
ـٰکـنَّ الـّنـاَس َانۡـُفـَسـُهـۡم يَـظۡـِلـمـونَ  َو ل  

يونس ٤٤

٢ــ َمـۡن َعـِمـَل صـاِلـًحـا فَـِلـَنـۡفِسـه ی 
َو َمـۡن َاسـاَء فَـَعـلَـۡيـهـا  

َك ِبـظَـّالٍم ِلـۡلـَعـبـيـِد  ـُّ َو مـا َرب  
لَت ٤٦ ُفِصّ

در حالی که  او  را  موعظه  می کرد، ٣ــ َو ِاۡذ قاَل لُـۡقماُن ِالبۡـِنـه  ی َو هُـَو يَـِعظُـه و  
ِه يـا بُـَنـیَّ ال تُـۡشِرۡك ِبـالـلـّٰ  

ـۡرَك لَـظُـۡلـٌم َعـظـيـٌم    ِانَّ الـِشّ  
لقمان ١٣

بقره ٤٢٥٤ــ َو الۡـکـاِفـروَن هُـُم الـظّـاِلـمـونَ       
ُه ٥ ــ َو َمـۡن لَـۡم يَـۡحـکُـۡم ِبـمـا َانۡـَزَل الـلـّٰ

ِئـَك هُـُم الـظّـاِلـمـونَ  ـٰ فَـاُول  
مائده ٤٥



٦٥

ِه ٦ــ َو ِتـۡلـَك ُحـدوُد الـلـّٰ
ِه فَـَقـۡد ظَـلَـَم نَـَفـَسـه و  َو َمـۡن يَـَتـَعـدَّ ُحـدوَد الـلـّٰ  

طالق ١

ذيـَن ءاَمـنـوا ال تَـتَّـِخـذوا ءابـاَءکُـۡم َو ِاۡخوانَـکُـۡم َاۡوِلـيـاَء َهـا الـَّ ـُّ ٧ــ يـا َاي
وا الۡـکُـۡفـَر َعـلَـی اۡاليـمـاِن ِاِن اۡسـَتـَحـبـُّ  

ِئـَك هُـُم الـ ظّـاِلـمـوَن ـٰ ُهـۡم ِمـۡنکُـۡم فَـاُول َو َمـۡن يَـَتـَولـَّ  
و هر کس از شما آن ها را ولی خود قرار دهد ، …   

توبه ٢٣

ِه َعـلَـی الـظّـاِلـميـَن ٌن بَـۡيـَنـُهـۡم َاۡن لَـۡعَنـُة الـلـّٰ َن ُمـَؤِذّ ٨ ــ فَـاَذَّ
ِه َو يَـبۡـغـونَـهـا ِعـَوًجـا ذيـَن يَـُصـّدوَن َعـۡن َسـبـيـِل الـلـّٰ الـَّ  

َو هُـۡم ِبـأۡالِخـَرِة کـاِفـرونَ   
اعراف ٤٤ و ٤٥

ِه يَـۡجـَحـدونَ  ـٔايـاِت الـلـّٰ ِکـنَّ الـظّـاِلـمـيـَن ِبـ ـٰ ٩ــ َو ل
انعام ٣٣

ذيـَن ظَـلَـمـوا َاۡهواَءهُـۡم ِبـَغـۡيـِر ِعـۡلـٍم  بَـَع الـَّ ١٠ــ بَـِل اتـَّ
ُه فَـَمـۡن يَـۡهدی َمـۡن َاَضـلَّ الـلـّٰ  

َو مـا لَـُهـۡم ِمـۡن نـاِصـريـنَ   
روم ٢٩



٦٦

تمرين اول ــ با دقت و تدبر در آيات درس و آيات زير، توضيح دهيد قرآن چه 
کسانی را ظالم می داند؟

اعراف ١٠٣ و ١٦٥، يونس ١٠٦، حجرات ١١، جمعه ٥

ـ با مراجعه به آيات زير، ترکيب هايی را که درمقابل مشتقات «  ظ ل م  »  تمرين دومـ 
است، استخراج کنيد و  با استفاده از آن ها توضيح دهيد مشتقات «ظلم» در چه معنايی 

به کار رفته است؟
نمل ١١، احقاف ١٢

تمرين سوم ــ با مراجعه به معجم در ذيل کلمه ی «  َاظۡـلَم  » (ظالم ترين) بيان کنيد 
ستم کارترين افراد چه کسانی اند؟

را  بندگان  به  خدا  سوی  از  ظلم  توّهم  چگونه  کريم  قرآن  کنيد  تحقيق  پيشنهاد: 
به طور کامل از بين می برد؟ (با استفاده از آيات درس و آل عمران ١٠٨، زخرف ٧٤ تا 

٧٦، روم ٩ و ١٠، کهف ٤٩)



٦٧

امام باقر عليه السالم:

نـيـا هُـَو ظُـلُـماُت أۡالِخـَرِة ۡلـُم ِفـی الـدُّ الـظـُّ
ميزان الحکمة، ج ٤، باب الصالة



٦٨

آيا تا به حال به شما ظلم شده است؟ يا به ديگران ظلم کرده ايد؟ آيا از قضاوت ديگران درباره ی 
خود و از قضاوت خود درباره ی ديگران راضی هستيد؟ آيا می دانيد مبنای اين رضايت و عدم رضايت 
چيست؟ آيا همان طور که از ديگران انتظار عدالت داريد، عدالت می ورزيد؟ آيا از حکم عادالنه، هرچند 

به زيان شما باشد، استقبال می کنيد؟

شناخت واژه
ـُـ) ِقـۡسطًـا: دادگری کرد، انصاف ورزيد، ميانه روی کرد، عدالت پيشه نمود. َقـَسـَط (ـ

ـُـ) َقـۡسـطًـا و ُقـسـوطًـا: ظلم کرد، از راه حق منحرف شد. َقـَسـَط (ـ
ـ) َعـدًال و َعـدالَـًة: عدالت ورزيد، دادگری کرد. ـِ َعـَدَل (ـ
ـ) ُعـدوًال: ظلم کرد، از حق عدول کرد (برگشت). ـِ َعـَدَل (ـ

نکته: واژه ی «قاِسط» اسم فاعل از « َقَسَط، َقۡسطاً  » به معنای «ظالم» است و واژه ی «ُمـقـِسـط» 
به معنای «  عادل  » می باشد.

                                
                            قـسط   و   عـدلقـسط   و   عـدل



٦٩

        جست وجو
 آيا در زبان فارسی از مشتقات اين دو ريشه استفاده می شود؟ معنای آن ها را مشخص کنيد 

و با  استعمال آن ها در زبان عربی مقايسه کنيد.

         کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفیعبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

َو ِاذا ُقـۡلـُتۡم فَاۡعـِدلوا              انعام ١٥٢فَاۡعـِدلـوا١

ذيـَن اليُـۡؤِمـنـوَن ِبـاۡالٔ  ِخـَرِة يَـۡعـِدلـوَن٢ َو الـَّ
َو هُـۡم ِبـَرِبّـِهـۡم يَـۡعـِدلـوَن           انعام ١٥٠

ِه َاۡقَسـط ٣ ٰذِلـکُـۡم َاۡقَسـُط ِعـۡنـَد الـلـّٰ
ـهـاَدِة                  بقره ٢٨٢ َو َاۡقَوُم ِلـلـشَّ

ـا الۡـقـاِسـطـوَن فَـکـانـوا ِلـَجـَهـنَّـَم الۡـقـاِسـطـوَن٤ َوَامَّ
َحـطَـبًـا                                   جن ١٥



٧٠

١ــ ُقـۡل َاَمـَر َربّـی ِبـالۡـِقـۡسـِط 
اعراف ٢٩

ۡحـسـاِن َو ايـتـاِء ِذی الۡـُقـۡربٰی١ َه يَـۡأُمـُر ِبـالۡـَعـۡدِل َو اۡال ِ ٢ــ ِانَّ الـلـّٰ
َو يَـۡنـهٰی َعـِن الۡـَفـۡحـشـاِء َو الۡـُمـۡنـَکـِر َو الۡـبَـۡغـِی  

رونَ  يَـِعـظُـکُـۡم لَـَعـلَّـکُـۡم تَـَذکـَّ  
نَحل ٩٠

٣ــ َو َاۡوفُـوا الۡـَکـۡيـَل َو الۡـمـيـزاَن ِبـالۡـِقـۡسـِط

ال نُـَکـِلّـُف نَـۡفـًسـا ِاّال ُوۡسـَعـهـا  
َو ِاذا ُقـۡلـُتـۡم فَـاۡعـِدلـوا َو لَـۡو کـاَن ذا ُقـۡربٰی  

                         انعام ١٥٢
٤ــ فَـاَۡصـِلـحـوا بَـۡيـَنـُهـمـا ِبـالۡـَعـۡد ِل َو َاۡقـِسـطـوا

َه يُـِحـبُّ الۡـُمـۡقـِسـطـيـنَ  ِانَّ الـلـّٰ  
حجرات ٩

٥ ــ لَـَقـۡد َاۡرَسـۡلـنـا ُرُسـلَـنـا ِبـالۡـبَـِيّـنـاِت
َو َانۡـَزلۡـنـا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتـاَب َو الۡـمـيـزاَن  

ِلـَيـقـوَم الـّنـاُس ِبـالۡـِقـۡسِط   
حديد ٢٥

١-  ايتاِء ِذی اۡلـُقـربٰی: بخشش به خويشان



٧١

٦ــ َو ُاِمـۡرُت ِالَۡعـِد َل بَـۡيـَنـکُـمۡ 
شوری ١٥

ِه ذيَن ءاَمـنـوا کـونـوا َقـّوامـيـَن ِبـالۡـِقـۡسـِط ُشـَهـداَء ِلـلـّٰ َهـا الـَّ ـُّ ٧ــ يا َاي
َو لَـۡو١ َعـلـٰی َانۡـُفـِسـکُـۡم َاِو الۡـواِلـَديۡـِن َو اۡالَۡقـَربـيـنَ   

نساء ١٣٥

ِه ُشـَهـداَء ِبـالۡـِقـۡسِط ذيـَن ءاَمـنـوا کـونـوا َقـّوامـيـَن ِلـلـّٰ ـَُّهـا الـَّ ٨ــ يـا َاي
َوال يَـۡجـِرَمـنَّـکُـۡم َشـَنـئـاُن َقـۡوٍم َعـلـٰی َاّال٢ تَـۡعـِدلـوا  

ِاۡعـِدلـوا هُـَو َاۡقـَرُب ِلـلـتَّـۡقـوٰی   
َه ُقـوا الـلـّٰ َو اتـَّ  

َه َخـبـيـٌر ِبـمـا تَـۡعـَمـلـونَ  ِانَّ الـلـّٰ  
مائده ٨

ـٰی َاۡهـِلـهـا وا اۡالَمـانـاِت ِال َه يَـۡأُمـُرکُـۡم َاۡن تُـَؤدُّ ٩ــ ِانَّ الـلـّٰ
َو ِاذا َحـَکـۡمـُتـۡم بَـۡيـَن الـّنـاِس َاۡن تَـۡحـکُـمـوا ِبـالۡـَعـۡدِل  

َه ِنـِعـّمـا٣ يَـِعـظُـکُۡم ِبـه ی      قطعا خدا به خوب چيزی    …        …  را ِانَّ الـلـّٰ  
َه کـاَن َسـمـيـًعـا بَـصـيـًرا  ِانَّ الـلـّٰ  

نساء ٥٨  
١ــ  َلـۡو: هر چند، اگر

٢ــ َاّال: َاۡن + ال
٣ــ نِـِعـّما: ِنـۡعـَم + مـا  



٧٢

تمرين اّول  ــ با دقت و تدبر در آيات درس به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
و  قسط  اهميت  و  ارزش  در  آيه  جامع ترين  درس،  آيات  ميان  از  شما  نظر  به  ١ــ 

عدل کدام است؟ چرا؟

نکات  چه  شريفه  آيه ی  اين  از  چيست؟  چهارم  آيه ی  در  ضمير «هما»  مرجع  ٢ــ 
مهمی به دست می آيد؟

تمرين دوم ــ با توجه به آيات ١٨١ اعراف، ٦٠ نمل و ١٤ جن، در دو معنای 
متضاد مشتقات قسط و عدل دقت کرده و مشخص کنيد که هر يک، در کدام معنا به کار 

رفته است؟

انفطار،   ٧ و  مائده   ٩٥ آيات  از  را  «عدل»  ريشه ی  مشتقات  ــ  سوم  تمرين 
استخراج کرده و با توجه به اين آيات، اين مشتقات را معنا کنيد.



٧٣

ال َعـۡدَل کَـاِۡالنۡـصـاِف

امام محمد باقر عليه السالم:

ميزان الحکمة، باب انصاف



٧٤

خدا از انسان چه می خواهد؟ آيا تاکنون در اين باره انديشيده ايد؟ راه رسيدن به آن چه خدا از ما 
می خواهد، چيست؟ پاسخ يک کلمه است: تقوا! 

را  انسان ها  زندگی  گناه  و  فساد  که  عصری  در  کسانی اند؟  چه  متقين  چيست؟  تقوا  حقيقت 
فرا گرفته است، چگونه می توان از اهل تقوا بود؟ تأثير تقوا و فجور در جامعه ی بشری چيست؟

شناخت واژه
نگه داری  می رساند،  زيان  و  آزار  وی  به  هرچه  از  را  او  فُـالنًـا:  (  ِوقـايَـةً  )  يَـقـی  َوقـٰی، 

کرد.
که  آن  يعنی  الهی،  تقوای  و  است؛  داشتن  محفوظ  را  خود  معنای  به  و  مصدر  تَـقـوٰی:اسم 

انسان خود را در محضر خدا بداند تا واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند.
ـُـ) فَـۡجـًرا: شکافت فَـَجـَر (ـ

ـُـ) فُـجـوًرا: نافرمانی کرد، گناه کرد، حريم الهی را شکست. فَـَجـَر (ـ

                              
                                                                                
تـقـوا  و   فــجـورتـقـوا  و   فــجـور



٧٥

        جست وجو
از دو ريشه ی تقوا و فجور چه کلماتی در زبان فارسی به کار می رود؟ معنای آن ها را بررسی کنيد.

       کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ُه َسـِيّـئـاِت مـا َمـَکـروا       غافر ٤٥َوقـٰی١ فعل ماضی مفرد مذکر غائبفَـَوقـاُه الـلـّٰ

فعل امر مفرد مذکر مخاطبَو ِقـِهـۡم َعـذاَب الۡـَجـحـيـِم                 غافر ٧ِق٢

َقـۡوا٣ َقـۡوا ِعـۡنـَد َرِبّـِهـۡم َجـّنـاٌت  آل عمران ١٥ِاتـَّ ِلـلَّـذيـَن اتـَّ

قـوا ٤ قـوِن                      مؤمنون ٥٢فَـاتـَّ کُـۡم فَـاتـَّ ـُّ  َو َانَـا َرب

َقـۡيـُتـن٥َّ َقـۡيـُتـنَّ فَـال تَۡخَضـۡعَن ِبـالۡـَقـۡوِل   احزاب ٣٢ِاتـَّ ِاِن اتـَّ

ِه َاتۡـقـاکُـۡم     حجرات ١٣َاتۡـقٰی٦ ِانَّ َاکۡـَرَمـکُـۡم ِعـۡنـَد الـلـّٰ

ـَرۡت٧ ـَرۡت                         انفطار ٣فُـِجّ َو ِاَذا الۡـِبـحـاُر فُـِجّ

ِئـَك هُـُم الۡـَکـَفـَرُة الۡـَفـَجـَرُة           عبس ٤٢الـَفـَجـَرة٨ ـٰ ُاول



٧٦

ذيَن ءاَمـنـوا قـوا َانۡـُفـَسـکُـۡم َو َاۡهـلـيـکُـۡم نـاًرا َهـا الـَّ ـُّ ١ــ يـا َاي
تحريم ٦

٢ــ َو نَـۡفـٍس َو مـا َسـّواهـا ٭ فَـاَلۡـَهـَمـهـا فُـجـوَرهـا َو تَـۡقـواهـا
َقـۡد َافۡـلَـَح َمـۡن َزکّـاهـا ٭ َو َقـۡد خـاَب َمـۡن َدّسـاهـا  

شمس ٧ تا١٠  

ذيـَن ءاَمـنـوا َو َعـِمـلُـوا الـّصـاِلـحـاِت ٣ــ َاۡم نَـۡجـَعـُل الـَّ
کَـالۡـُمـۡفـِسـديـَن ِفـی اۡالَۡرِض  

َاۡم نَـۡجـَعـُل الۡـُمـتَّـقـيـَن کَـالۡـُفـّجـاِر  
                     ص ٢٨

٤ــ ِانَّ اۡالَبۡـراَر لَـفـی نَـعـيـٍم
َو ِانَّ الۡـُفـّجـاَر لَـفـی َجـحـيـٍم   

انفطار ١٣ و١٤



٧٧

٥ــ بَـۡل يُـريـُد اِۡالنۡـسـاُن ِلـَيـۡفـُجـَر َامـاَمـه و 
  …       …           …         تا در آن چه پيش رو (در طول زندگی خود) دارد گناه کند.

يَـۡسئَـُل َايّـاَن يَـۡوُم الۡـِقـيـاَمـِة  
قيامت ٦ و٥  

ُه ٦ــ َو مـا تَـۡفـَعـلـوا ِمـۡن َخـۡيـٍر يَـۡعـلَـۡمـُه الـلـّٰ
نَّ َخـۡيـَر الـّزاِد الـتَّـۡقـوٰی دوا١ فَـاِ َو تَـَزوَّ  

َ لۡـبـاِب              بقره ١٩٧ قـوِن يـا ُاوِلـی اۡال َو اتـَّ  

ِه ال َخـۡوٌف َعـلَـۡيـِهۡم َو ال هُۡم يَـۡحَزنـوَن ٧ــ َاال ِانَّ َاۡوِلـيـاَء الـلـّٰ
ذيـَن ءاَمـنـوا َو کـانـوا يَـتَّـقـوَن َالـَّ  

نـيـا َو ِفـی أۡالِخـَرِة لَـُهـُم الۡـبُـۡشـرٰی ِفـی الۡـَحـيـاِة الـدُّ  
ِه ال تَـبۡـديـَل ِلـَکـِلـمـاِت الـلـّٰ  

ٰذِلـَك هُـَو الۡـَفـۡوُز الۡـَعـظـيـمُ         
                 يونس ٦٢ تا٦٤

١- توشه برگيريد



٧٨

٨ــ لَـۡيـَس الۡـِبـرَّ َاۡن تُـَولّـوا١ ُوجـوَهـکُـۡم ِقـبَـَل الۡـَمـۡشـِرِق  َو الۡـَمـۡغـِرِب
ِه َو الۡـَيـۡوِم أۡالِخـِر  ِکـنَّ الۡـِبـرَّ َمـۡن ءاَمـَن ِبـالـلـّٰ ـٰ َو ل  

َو الۡـَمـالِئـَکـِة َو الۡـِکـتـاِب َو الـنَّـِبـّيـيـَن  
َو ءاتَی الۡـماَل َعـلٰی ُحـِبّـه ی َذِوی الۡـُقـۡربـٰی َو الۡـَيـتامٰی َو الۡـَمـساکـيـَن   

قـاِب٢ ـبـيـِل َو الـّسـاِئـلـيـَن َو ِفـی الـِرّ وَ  ابۡـَن الـسَّ  
ـالَة  َو َاقـاَم الـصَّ  
کـاَة   َو ءاتَـی الـزَّ  

َو الۡـمـوفـوَن ِبـَعـۡهـِدِهـۡم ِاذا عـاَهـدوا  
ـّراِء  َو حـيـَن الۡـبَـۡأِس٣ َو الـّصـاِبـريـَن ِفـی الۡـبَـأسـاِء َو الـضَّ  

ذيـَن َصـَدقوا  ِئـَك الـَّ ـٰ ُاول           
ِئـَك هُـُم الۡـُمـتَّـقـونَ  ـٰ َو ُاول  

بقره ١٧٧

١ــ  بچرخانيد
٢ــ بردگان

٣ــ هنگام جنگ



٧٩

تمرين اول ــ با دقت و تدبر در آيات درس و آيات ١ تا ٥ بقره، ١٣٣ تا ١٣٥ 
آل عمران و ١٥ تا ١٩ ذاريات، ويژگی ها و صفات متقين را برشماريد.

 ٦٣ نحل،   ٨١ رعد،   ٣٧ آيات  از  را  «  َوقٰی  »  ريشه ی  مشتقات  ــ  دوم  تمرين 
مريم، ٢٤ زمر،  ٢٧ طور و ١٧ ليل استخراج و با توجه به اين آيات، اين مشتقات را معنا 

کنيد.

و  رعد   ٣٥ مريم،   ٧٢ آيات  نيز  و  درس  آيات  به  مراجعه  با  سوم ــ  تمرين 
از  استفاده  با  و  کنيد  استخراج  آمده،  «  َوقٰی  »  مشتقات  درمقابل  که  را  ٢  مائده،کلماتی 

آن ها، مصاديق مختلف «تقوا» را بيان کنيد.

تمرين چهارم ــ مشتقات ريشه ی «فجر» را از آيات ٦٠ بقره، ٧٨ و ٩٠ ِاسراء،  
٢٧ نوح و ٦ انسان استخراج کرده و با توجه به اين آيات، اين مشتقات را معنا کنيد.

پيشنهاد١: با مطالعه ی آيات ١ تا ٤ سوره ی نوح، ١٠٥ تا ١٧٩ سوره ی شعراء، 
١٦عنکبوت، ٦٢ و ٦٣ زخرف و ١٠١ و ١٠٢ آل عمران، فهرستی را از نام پيامبران الهی 

که در اين آيات آمده و مهم ترين دستورات و توصيه های آن ها تهيه کنيد.

١ــ اين تمرين اجباری نيست و انجام آن به هر ميزان به عنوان فعاليت آزاد خارج از کالس محسوب می شود 
و امتياز دارد



قرآن کريم :

َه يَـۡجـَعـۡل لَـه و َمـۡخـَرًجـا  َو َمـۡن يَـتَّـِق الـلـّٰ
َو يَـۡرُزۡقـُه ِمـۡن َحـۡيـُث اليَـۡحـَتـِسـُب

طالق  ٢ و ٣

٨٠



٨١

زندگی اجتماعی بشر از آغاز تاکنون آکنده از تفاوت ها و تبعيض ها بوده است. آيا انسان ها و 
نظام های اجتماعی نسبت به رفع تبعيضات و پرکردن شکاف ها وظيفه ای دارند؟ قرآن کريم برای هدايت 

ما در اين موضوع حياتی چه رهنمودهايی دارد؟

شناخت واژه
مال  کردن  خارج  معنای  به  «ِانـفـاق»  و  شدن  تمام  يا  شدن  خارج  معنای  به  «نَـفـاق»  و  «نَـۡفـق» 
است. در اصطالح قرآن انفاق يعنی خرج مال در راه خدا، اعم از واجب و مستحب. مصدر اين ريشه 
در باب مفاعله، ُمنافََقة يا ِنـفـاق است که به معنای دورويی می باشد؛ زيرا کسی که دارای نفاق است، 

ظاهرًا از مسلمانان به حساب می آيد اما واقعاً از دين خارج شده و از ايشان نيست. 

جست وجو
آيا در زبان فارسی از ريشه ی «نـفـق» واژه هايی را می شناسيد؟ معنای آن ها را بررسی و با کاربرد 

آن ها در زبان عربی مقايسه کنيد.

                              
          انفاقانفاق



٨٢

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

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

َو َانۡـَفقوا ِمّما َرَزۡقناهُـۡم                   رعد ٢٢َانۡـَفـقـوا١

َو َانۡـِفقوا فی َسبيِل اللِّٰه                 بقره ١٩٥َانۡـِفـقـوا٢

الـّصـاِبـريـَن َو الـّصـاِدقـيـَن الـُمـۡنـِفـقـيـَن٣
َو الۡـقـاِنـتـيـَن َوالۡـُمـنـِفـقـيـَن 

َو الۡـُمـۡسـَتـۡغـِفـريـَن ِبـاۡالَۡسـحـاِر
                                                                آل عمران ١٧

ِلـُيـۡنـِفـۡق ذو َسـَعـٍة ِمـۡن َسـَعـِتـه ی          طالق ٧ِلـُيـۡنِفـۡق٤

َو ال يُـۡنـِفـقـوَن نَـَفـَقـًة َصـغـيـَرًة نَـَفـَقـة٥
َو ال کَـبـيـَرًة ِاّال کُـِتـَب لَـُهـۡم        توبه ١٢١

َهـا الـنَّـِبـیُّ جـاِهـِد الۡـکُـّفـاَر ُمـنـاِفـقـيـَن٦ ـُّ يـا َاي
َو الۡـُمـنـاِفـقـيـَن                           توبه ٧٣

ذيـَن نـافَـقـوا    آل عمران ١٦٧نـافَـقـوا٧ َو ِلـَيـۡعـلَـَم الـَّ



٨٣

ذيَن ءاَمـنـوا َانۡـِفـقـوا ِمـن طَـِيّـبـاِت مـا کَـَسـبۡـُتـۡم َهـا الـَّ ـُّ ١ــ يـا َاي
ۡرِض  َو ِمـّمـا َاۡخـَرۡجـنـا لَـکُـۡم ِمـَن االَۡ  

بقره ٢٦٧

ِه ذيـَن يُـۡنـِفـقـوَن َامـوالَـُهـۡم فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ ٢ــ َمـثَـُل الـَّ
ٍة َانۡـبَـَتـۡت َسـبۡـَع َسـنـاِبـَل کَـَمـثَـِل َحـبـَّ  

ٍة فـی کُـِلّ ُسـۡنـبُـلَـٍة ِمـئَـُة َحـبـَّ  
ُه يُـضـاِعـُف ِلـَمـۡن يَـشـاُء َو الـلـّٰ  

ُه واِسٌع َعـلـيـمٌ  َو الـلـّٰ  
بقره ٢٦١

٣ــ لَـۡن تَـنـالُـوا الۡـِبـرَّ َحـتّٰـی تُـۡنـِفـقـوا ِمـّمـا تُـِحـبّـوَن
َه ِبـه ی َعـلـيـمٌ  نَّ  الـلـّٰ َو مـا تُـۡنـِفـقـوا ِمـۡن َشـۡیٍء فَـاِ  

آل عمران٩٢



٨٤

٤ــ وَ  سـاِرعـوا ِالـٰی َمـۡغـِفـَرٍة ِمـۡن َرِبّـکُـۡم
ـمـاواُت  َو اۡالَۡرُض َو َجـنَّـٍة َعـۡرُضـَهـا الـسَّ  

ۡت ِلـۡلـُمـتَّـقـيـَن ُاِعـدَّ  
ـّراِء ـّراِء َو الـضَّ ذيـَن يُـۡنـِفـقـوَن ِفـی الـسَّ الـَّ  

َو الۡـکـاِظـمـيـَن الۡـَغـۡيـَظ َو الۡـعـافـيـَن َعـِن الـّنـاِس  
ُه يُـِحـبُّ الۡـُمـۡحـِسـنـيـنَ  َو الـلـّٰ  

آل عمران٤ و١٣٣

٥ ــ يَـۡسـئَـلـونَـَك مـاذا يُـۡنـِفـقـوَن
ُقـۡل مـا َانۡـَفـۡقـُتـۡم ِمـۡن َخـۡيـٍر١ فَـِلـۡلـواِلـَديۡـِن َو اۡالَۡقـَربـيـَن   

ـبـيـِل َو الۡـَيـتـامـٰی َو الۡـَمـسـاکـيـِن َو ابۡـِن السَّ  
َه ِبـه ی َعـلـيـمٌ  نَّ الـلـّٰ َو مـا تَـۡفـَعـلـوا ِمـۡن َخـۡيـٍر فَـاِ  

بقره ٢١٥

١ــ َخـۡيـر: مال و ثروت



٨٥

نۡـُفـِسـکُـۡم ٦ــ َو مـا تُـۡنـِفـقـوا ِمـۡن َخـۡيـٍر فَـِالَ
ِه١ َو مـا تُـۡنـِفـقـوَن ِاالَّ ابۡـِتـغـاَء َوۡجـِه الـلـّٰ  

َو مـا تُـۡنـِفـقـوا ِمـۡن َخـۡيـٍر يُـَوفَّ ِالَـۡيـکُـۡم٢  
َو َانۡـُتـۡم ال تُـظۡـلَـمـونَ   

بقره ٢٧٢

َل ِمـۡنـکُـۡم ٧ــ ُقـۡل َانۡـِفـقـوا طَـۡوًعـا َاۡوکَـۡرهًـا لَـۡن يُـَتـَقـبـَّ
کُـۡم کُـۡنـُتـۡم َقـۡوًمـا فـاِسـقـيـَن ـَّ ِان  

َو مـا َمـَنـَعـُهـۡم َاۡن تُـۡقـبَـَل ِمـۡنـُهـۡم نَـَفـقـاتُـُهـۡم٣  
ِه َو ِبـَرسـوِلـه ی ُهـۡم کَـَفـروا ِبـالـلـّٰ ـَّ ِاّال َان  

ـالَة ِاّال َو هُـۡم کُـسـالـٰی َو ال يَـۡأتـوَن الـصَّ  
َو ال يُـۡنـِفـقـوَن ِاّال َو هُـۡم کـاِرهـونَ   

توبه ٥٣ و٥٤

ـِه: خشنودی خدا ١ــ َوۡجِه الـّلٰ
٢ــ ُيـَوفَّ ِاَلـۡيـُکـمۡ: به تمام و کمال به شما داده می شود

٣ــ  ترجمه ٔ روان اين سطر، عبارت است از: چيزی مانع قبول انفاق های ايشان نشد 



با دقت و تدبر در آيات درس و نيز آيات مشخص شده، به سؤاالت زير پاسخ دهيد.
١ــ قرآن به انفاق چه چيزهايی توصيه می کند؟ (آيات ٣ بقره، ٣٤ توبه و ٧ حديد)

٢ــ قرآن کريم چه کسانی را مستحق دريافت انفاق می داند؟ (آيه ٢٧٣ بقره)

٣ــ با استفاده از آيات ٢٧٤ بقره،  ٧٥ نحل و ٧ طالق، چه نکاتی می توان درباره ی 
انفاق به دست آورد؟

 ١١ و   ١٠ (آيه های  دارد؟  وجود  الحسنه  قرض  و  انفاق  ميان  رابطه ای  چه  ــ   ٤
سوره حديد)

٨٦



ِه ِايّـا َك١ َاۡن تَـۡمـَنـَع٢ فـی طـاَعـِة الـلـّٰ

ِه فَـُتـنـِفـَق٣ ِمـۡثـلَـۡيـِه٤ فـی َمـعـِصـَيـِة الـلـّٰ

١ــ بپرهيز، مبادا
٢ــ که منع و دوری کنی (از بخشش مال خود)

٣ــ خرج کنی
٤ــ دو برابر آن را

حضرت امام کاظم عليه السالم:

ُتـَحـُف العقول

٨٧



٨٨

آيا تا به حال شاهد جاری شدن سيل بوده ايد؟ وقتی رودخانه طغيان می کند چه اتفاقی می افتد؟ 
آيا فرد و جامعه ی انسانی نيز ممکن است دچار طغيان شود؟ در حيات انسانی، حد فاصل جريان طبيعی 

و طغيان چيست؟

شناخت واژه
ـَـ) طُـۡغـيـانًـا: از حد تجاوز کرد، غلبه کرد طَـغـٰی (ـ
ـُـ) طُـۡغـوانًـا: از حد تجاوز کرد، باال آمد طَـغـا (ـ

از  که  چيزی  يا  کسی  يعنی  به کارمی رود؛  فاعل  اسم  معنای  در  که  است  مصدر  طـاغـوت: 
حدود و قيود الهی تعدی و تجاوز می کند. از اين رو بر شيطان، تجاوزگران، حاکمان متکبر و ستمگر، 

که خود را معبودانی در مقابل خدا معرفی کرده اند، لفظ طاغوت اطالق می شود.

                    
  طـغـيـان  طـغـيـان



٨٩

جست وجو
آيا مشتقات اين ريشه در زبان فارسی به کار می رود؟ معنای آن هارا بررسی کنيد و با کاربرد آن ها 

در زبان عربی مقايسه کنيد.

کاربرد  در قرآن 
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ذيـَن طَـَغـوا ِفـی الۡـِبـالِد            فجر ١١طَـَغـۡوا١ الـَّ

نـا مـا َاطـَغـۡيـُتـه و         ق ٢٧َاطۡـَغـۡيُت٢ ـَّ قـاَل َقـريـنُـه و َرب

فَـاَّمـا ثَـمـوُد فَـاُۡهـِلـکـوا ِبـالـطّـاِغـَيـِةطـاِغـَيـة٣
                                                                         حاّقه ٥

بَـۡل هُـۡم َقـۡوٌم طـاغـوَن                ذاريات ٥٣طـاغـون٤

فَـمـا يَـزيـُدهُـۡم ِاّال طُـۡغـيـانًـا کَـبـيـًراطُـۡغـيـان٥
                                                                     ِاسراء ٦٠



٩٠

١ــ ِانّـا لَـّمـا١ طَـَغـی الۡـمـاُء َحـَمـۡلـنـاکُـۡم ِفـی الۡـجـاِريَـِة 
حاّقه ١١

ه و طَـغـٰی ـَّ ٢ــ  ِاۡذَهـۡب ِالـٰی ِفـۡرَعـۡوَن ِان
  فَـُقـۡل َهـۡل لَـَك ِالـٰی٢ َاۡن تَـَزکّـٰی

نازعات ١٧ و١٨

٣ــ فَـاَّمـا َمۡن طَـغـٰی   
نۡـيـا  َو ءاثَـَر الۡـَحـيـاَة الـدُّ  

نَّ الۡـَجـحـيـَم ِهـَی الۡـَمـۡأوٰی فَـاِ  

َو َاّمـا َمـۡن خـاَف َمـقـاَم َرِبّـه ی   
َو نَـَهـی الـنَّـۡفـَس َعـِن الۡـَهـوٰی   

نَّ الۡـَجـنَّـَة ِهـَی الۡـَمـۡأویٰ  فَـاِ  

نازعات ٣٧ تا٤١

ـماَء َرفَـَعـهـا َو َوَضـَع الۡـمـيـزاَن ٤ــ  َو الـسَّ
َاّال تَـطۡـَغـۡوا ِفـی الۡـمـيـزاِن   

الرحمن ٧ و٨

١ــ َلـّما بر سر فعل ماضی به معنای «زمانی که، هنگامی که» است 
لٰی : آيا می خواهی  ٢ــ َهۡل لََك اِ



٩١

٥ــ  کَـّال ِانَّ اِۡالنۡـسـاَن لَـَيـطۡـغـٰی
َاۡن َرءاُه اۡسـَتـۡغـنـیٰ   

علق ٦ و٧

ِه ذيـَن ءاَمـنـوا يُـقـاِتـلـوَن فـی َسـبـيـِل الـلـّٰ ٦ــ  الـَّ
ذيـَن کَـَفـروا يُـقـاِتـلـوَن فـی َسـبـيـِل الـطّـاغـوِت َو الـَّ  

ـۡيـطـاِن  فَـقـاِتـلـوا َاۡوِلـيـاَء الـشَّ  
ـۡيـطـاِن کـاَن َضـعـيـًفـا  ِانَّ کَـۡيـَد الـشَّ  

نساء ٧٦

٧ــ  فَـاۡسـَتـِقـۡم کَـمـا ُاِمـۡرَت َو َمـۡن تـاَب َمـَعـَك 
َو ال تَـطۡـَغـۡوا  

ه و ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـيـٌر            هود ١١٢ ـَّ ِان  



٩٢

٨  ــ  ال ِاکۡـراَه ِفی الـّديـِن 

ۡشـُد ِمـَن الۡـَغـِیّ َقـۡد تَـبَـيَّـَن الـرُّ  
ِه فَـَمـۡن يَـۡکـُفـۡر ِبـالـطّـاغـوِت َو يُـۡؤِمـۡن ِبـالـلـّٰ  

فَـَقـِد اۡسـَتـۡمـَسـَك ِبـالُۡعـۡرَوِة الۡـُوثۡـقـٰی   
َال انۡـِفـصـاَم لَـهـا  

ُه َسـمـيـٌع َعـلـيـمٌ  َو الـلـّٰ  
ذيـَن ءاَمـنـوا  ُه َوِلـیُّ الـَّ الـلـّٰ  

لُـمـاِت ِالَـی الـّنـوِر يُـۡخـِرُجـُهـۡم ِمـَن الـظـُّ  
ذيـَن کَـَفـروا َاۡوِلـيـاُؤهُـُم الـطّـاغـوُت  َو الـَّ  

لُـمـاِت يُـۡخـِرجـونَـُهـۡم ِمـَن الـّنـوِر ِالَـی الـظـُّ  
ِئـَك َاۡصـحـاُب الـّنـاِر  ـٰ ُاول  

هُـۡم فـيـهـا خـاِلـدونَ   
بقره ٢٥٦ و ٢٥٧



٩٣

تمرين اول ــ با دقت وتدبر در آيات درس و آيات مشخص شده به سؤاالت زير 
پاسخ دهيد.

١ــ طغيان به چه معناست؟ (آيات ٥ حاقه، ٢٢ نبأ)

 ١١ مائده،   ٦٤ تا   ٦٢ (آيات  باشد؟  داشته  می تواند  عللی  و  ريشه  چه  طغيان  ٢ــ 
يونس و ١٠ تا ١٢ فجر)

تمرين دوم ــ با مراجعه به آيات درس بيان کنيد که در مقابل (متضاد) مشتقات 
ريشه ی «طَـغـٰی» چه واژه هايی به کار رفته و سپس مفهوم خاص طغيان در آيه ی مورد 

بحث را توضيح دهيد.



٩٤

حضرت امير المؤمنين علی عليه السالم:

ِاحـَذِر الۡـِکـبۡـَر 
ۡغـيـاِن  ه و َرۡأُس الـطـُّ ـَّ ن فَـاِ
ۡحـٰمـِن و َمـۡعـِصـَيـُة الـرَّ

غررالحکم، ج٢، ح ٢٧٩



٩٥

زندگی انسان در دنيا با فراز ها و نشيب های بسياری همراه است و با ناکامی و کاميابی ها عجين 
بر  تأثيری  چه  حقايق  اين  چيست؟  آسودگی ها  و  سختی ها  اين  حکمت  است؟  چنين  چرا  است.  شده 

زندگی ما دارد و چگونه بايد با آن ها برخورد کرد؟ 

شناخت واژه 
ـ )  بَـۡلـًوا، بَـالًء: آزمايش کرد  ـُ بَـال ( ـ

ِابـتـالء: آزمايش و امتحان؛  منظور از آزمايش الهی، نوعی پرورش است تا با به ميدان عمل 
کشاندن انسان، او را در عرصه ی رشد و اعتالی کماالت انسانی و دوری از زشتی ها، اليق قرب و 

لقاء خدا گرداند. 
ـ) ِفـتـَنـًة َو فُـتـونًـا:  آزمايش کرد. در اصل به معنای قراردادن طال در کوره است تا  ـِ فَـَتـَن (ـ
طالی ناب از ناخالص شناخته شود و به همين مناسبت به معنای هرگونه آزمايش و امتحان به کار می رود. 

آزمايش خير  آزمايش الهی است، اين  نکته: در قرآن کريم هر جا که سخن از فتنه يا ابتال و 
است ولی در مواردی که فتنه به انسان نسبت داده شده، عملی شر و مذموم می باشد. از اين رو اوالً 
کاربرد مشتقات «بال» فقط درباره ی خداوند است اما فتنه هم درباره خداوند و هم در مورد غير اوست؛ 
ثانياً فتنه به غير از معنای آزمايش در معانی ديگر مانند آزار و اذيت، شرک، گمراهی، فريب و ... نيز 

به کار رفته است. 

                              
 ابـتـلـا و   فـتـنـه ابـتـلـا و   فـتـنـه



٩٦

جست وجو 
آيا در زبان فارسی از مشتقات اين دو ريشه استفاده می شود؟ معنای آن ها را بررسی و با کاربرد 

آن ها در زبان عربی مقايسه کنيد. 

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

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ـۡيـِد     مائده ٩٤لَـَيـبۡـلُـَون١َّ هُ  ِبـَشـۡیٍء ِمـَن الـصَّ کُـُم الـلـّٰ ـَّ لَـَيـبۡـلُـَون

لَـُتـبۡـلَـُونَّ فی َاۡمواِلـکُـۡم َو َانۡـُفـِسـکُـۡم  آل عمران ١٨٦لَـُتـبۡـلَـُون٢َّ

َو ابۡـَتـلُـوا الۡـَيـتـامـٰی                                   نساء ٦ِابۡـَتـلـوا٣

َه ُمـبۡـَتـلـيـکُـۡم ِبـَنـَهـٍر                      بقره ٢٤٩ُمـبۡـَتـلـی٤ ِانَّ الـلـّٰ

ِکـنَّـکُـۡم فَـَتـۡنـُتـۡم َانۡـُفـَسـکُـمۡ                حديد ١٤فَـَتـۡنـُتـۡم٥ ـٰ وَ  ل

ما فُـِتـۡنـُتـۡم ِبـه ی                                                  طه ٩٠فُـِتـۡنـُتـۡم٦ ـَّ يـا َقـۡوِم ِان

بَـۡل َانۡـُتـۡم َقـۡوٌم تُـۡفـَتـنـوَن                        نمل ٤٧تُـۡفـَتـنـوَن٧



٩٧

ذی َخـلَـَق  الۡـَمـۡوَت َو الۡـَحـيـاَة ١ــ الـَّ
کُـۡم َاۡحـَسـُن َعـَمـًال ـُّ ِلـَيـبۡـلُـَوکُـۡم َاي  

َو هُـَو الۡـَعـزيـُز الۡـَغـفـورُ   
ُملک ٢

٢ــ ِانّـا َجـَعـۡلـنـا مـا َعـلَـی اۡالَۡرِض زيـَنـًة لَـهـا
ُهـۡم َاۡحـَسـُن َعـَمـًال  ـُّ ِلـَنـبۡـلُـَوهُـۡم َاي  

کهف ٧

ۡعـنـا هُـۡم ِفـی اۡالَۡرِض ُاَمـًمـا ٣ــ َو َقـطـَّ

ِمـۡنـُهـُم الـّصـاِلـحـوَن َو ِمـۡنـُهـۡم دوَن ٰذِلـك  
ـِيّـئـاِت لَـَعـلَّـُهـۡم يَـۡرِجـعـونَ  َو بَـلَـۡونـا هُـۡم ِبـالۡـَحـَسـنـاِت َو الـسَّ  

اعراف ١٦٨  
کُـۡم ِبـَشـۡیٍء ِمـَن الۡـَخۡوِف َو الۡـجـوِع  ـَّ ٤ــ َو لَـَنـبۡـلُـَون

َ  نۡـُفـِس َو الـثَّـَمـراِت َو نَـۡقـٍص ِمـَن اۡالَۡمـواِل َو اۡال  
ـِر الـّصـاِبـريـنَ  َو بَـِشّ  

بقره ١٥٥



٩٨

٥ ــ کُـلُّ نَـۡفـٍس ذاِئـَقـةُ الۡـَمـۡوِت

ـِرّ َو الۡـَخـۡيـِر ِفـۡتـَنـًة َو نَـبۡـلـو کُـۡم ِبـالـشَّ  
وَ ِالَـۡيـنـا تُـۡرَجـعـوَن   انبياء ٣٥ 

٦ــ َاَحـِسـَب الـّنـاُس َاۡن يُـۡتـَرکـوا
َاۡن يَـقـولـوا ءاَمـّنـا َو هُـۡم اليُـۡفـَتـنـوَن  
ذيـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـِهـۡم َو لَـَقـۡد فَـَتـنَّـا الـَّ  

ذيـَن َصـَدقـوا  ُه الـَّ ١ الـلـّٰ فَـلَـَيـۡعـلَـَمـنَّ  
َو لَـَيـۡعـلَـَمـنَّ الۡـکـاِذبـيـَن   عنکبوت ٢ و ٣ 

ه و ـُّ نۡـسـاُن ِاذا َمـا ابۡـَتـالُه َرب ـا اۡالِ ٧ــ فَـاَ  مَّ
ـَمـه و فَـاَکۡـَرَمـه و َو نَـعَّ  

فَـَيـقـوُل َربّـی َاکۡـَرَمـِن  
َو َاّمـا ِاذا َمـا ابۡـَتـالُه  

فَـَقـَدَر َعـلَـۡيـِه ِرۡزَقـه و  
فَـَيـقـوُل َربّـی َاهـانَـِن    

فجر ١٥ و ١٦

: پس قطعاً (خدا) می شناسد ١ــ َفـلَـَيـۡعـلَـَمـنَّ = فَـ + لَـ + يَـۡعـلَـُم + نَّ
٢ــ گاهی بعد از کلمه ی «ِاذا» حرف «ما» می آيد ولی معنا نمی شود

٣ــ َاکۡـَرَمـِن = َاکۡـَرَمـنـی= َاکۡـَرمَ + نـ + ی: مرا گرامی داشت 
٤ــ َاهـانَـِن = َاهـانَـنـی = َاهـاَن + نـ = ی: مرا خوار کرد

 

٢

٣

٤



٩٩

ذی َجـَعـلَـکُـۡم َخـالِئـَف اۡالَۡرِض  ٨  ــ هُـَو الـَّ

َو َرفَـَع بَـۡعـَضـکُـۡم فَـۡوَق بَـۡعـٍض َدَرجـاٍت  
ِلـَيـبۡـلُـَوکُـۡم فی ما ءاتـاکُـۡم  
َك َسـريـُع الۡـِعـقـاِب ـَّ ِانَّ َرب  

ه و لَـَغـفـوٌر  َرحـيـمٌ  ـَّ َو ِان  
انعام ١٦٥

ـۡيـطـاُن   ٩  ــ يـا بَـنـی ءاَدَم اليَـۡفـِتـَنـنَّـکُـُم الـشَّ
کَـمـا َاۡخـَرَج َابَـَويۡـکُـۡم ِمـَن الۡـَجـنَّـِة   

اعراف ٢٧

مـا َاۡمـوالُـکُـۡم َو َاۡوالُدکُـُم ِفـۡتـَنـٌة ـَّ ١٠  ــ َو اۡعـلَـمـوا َان
َه ِعـۡنـَده و َاۡجـٌر َعـظـيـمٌ  َو َانَّ الـلـّٰ  

انفال ٢٨



١٠٠

ـ با توجه به آيات درس و آيات ٤٩ و ٢٤٩ بقره و ١٧ انفال، مصاديق  تمرين اولـ 
نکته ای  چه  بيانگر  مصاديق  اختالف  دهيد  توضيح  و  کنيد  استخراج  را  ابتال  مختلف 

است. 

تمرين دوم ــ با مراجعه به آيات ١٣ و ١٤ سوره ی حديد، ٣٨ و ٣٩ انفال، ٢٧ 
اعراف، ٢٥ انفال، ٨٣ يونس و ١٠ بروج، بررسی کنيد که در هر يک از آن ها فتنه  در چه 

معنايی به کار رفته است؟ 



حضرت امير المؤمنين علی عليه السالم:

١ نـاَر الۡـِفـۡتـَنـِة کـان َوقـوًدا٢الَـهـا  َمـۡن َشـبَّ
غررالحکم

ِانَّ الـبَـالَء ِلـلـظّـاِلـِم َاَدب
َو ِلـۡلـُمـؤِمـِن اۡمـِتـحان                   
نـِبـيـاِء َدَرَجـة   َ                    َو ِلـۡال

ميزان الحکمة، باب البالء

حضرت امام حسن عسکری عليه السالم:

ِه ِنـۡعـَمـة تُـحـيـُط ِبـها٣  مـا ِمـن بَـِلـيَّـٍة ِاّال َو ِلـلّـّٰ

ُتَحُف العقول

١ــ افروخت، بيفروزد                            ٢ــ هيزم، سوخت                      ٣ــ احاطه دارد بر آن (بليه) 

١٠١



١٠٢

انسان موجودی هدفمند است و در درون خود کشش و ميلی را به سوی آن چه که ندارد ولی 
می تواند به آن دست يابد، احساس می کند. اما سخن بر آن است که دست يابی به چه اهدافی موجب 

آرامش و رضايت درونی ما می شود و با فطرت و آفرينش ما تناسب و سازگاری دارد. 
انسانی که اين اهداف را بشناسد و در راه دست يابی به آن  ها تالش کند، در راه فالح و رستگاری 

قدم گذاشته و خود را در آستانه ی کاميابی و فـوز الهی قرار داده است. 
 

شناخت واژه 
نجات  و  رستگاری  رسيد،  می خواست  آن چه  به  يافت،  غلبه  و  شد  پيروز  ُجـُل:  الـرَّ َافۡـلَـَح 

يافت، از مشکالت گذشت و به نجات و آسايش رسيد.

فـاَز يَـفـوُز فَـۡوًزا: کامياب شد؛ فوز نجات از هالکت و رسيدن به محبوب است.  

                                
فـلـا ح  و  فَـو زفـلـا ح  و  فَـو ز



١٠٣

      
      کاربرد در قرآن

      برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.
  

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

وَ  لَـۡن تُـۡفـِلـحـوا ِاًذا َابَـًدا      کهف ٢٠لَـۡن تُـۡفـِلـحـوا١

وَ  اليُـۡفـِلـُح الـّسـاِحروَن       يونس ٧٧اليُـۡفـِلـُح٢

ـٰی َاۡن يَـکـوَن ِمـَن الۡـُمـۡفـِلـحـيـَنُمـۡفـِلـحـيـَن٣   فَـَعس
   قصص ٦٧

فَـاَفـوَز َافـوز٤ َمـَعـُهـۡم  کُـۡنـُت  لَـۡيـَتـنـی  يـا 
فَـۡوًزا َعـظـيـًمـا                    نساء ٧٣

اسم مکانِانَّ ِلـۡلـُمـتَّـقـيـَن َمـفـاًزا            نبأ ٣١َمـفـاز٥



١٠٤

                         

١ــ َقـۡد َافۡـلَـَح َمـۡن تَـَزکّـٰی
َو َذکَـَر اۡسـَم َرِبّـه ی فَـَصـلّـیٰ   

اعلی ١٤ و ١٥

با َاۡضـعافًـا ُمـضاَعـَفـًة١ ذيـَن ءاَمـنوا التَـۡأکُـلُوا الـِرّ َهـا الـَّ ـُّ ٢ــ يا َاي
َه لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡفـِلـحـونَ  َو اتّـُقـوا الـلـّٰ  

آل عمران ١٣٠

َه َو ابۡـَتـغـوا ِالَـۡيـِه الۡـَوسـيـلَـَة ُقـوا الـلـّٰ ذيَن ءاَمـنُـوا اتـَّ َهـا الـَّ ـُّ ٣ــ يـا َاي
َو جـاِهـدوا فـی َسـبـيـِلـه ی لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡفـِلـحـونَ   

مائده ٣٥

ذيـَن ءاَمـنُـوا اۡرکَـعـوا َو اۡسـُجـدوا َهـا الـَّ ـُّ ٤ــ يـا َاي
کُـۡم َو افۡـَعـلُـوا الۡـَخـۡيـَر لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡفـِلـحـونَ  ـَّ َو اۡعـبُـدوا َرب  

حج ٧٧

١- َاضـعـاًفـا ُمـضـاَعـَفـًة = چند برابر   



١٠٥

َ  ۡزالُم١ َ   نۡـصاُب َو اۡال ُر َو اۡال ۡيـِس َم ۡمـُر َو الۡ َخ ا  الۡ َم َّ وا  ِان ن ذيـَن  ءاَم ا الَّ َه ـُّ ٥ ــ يا َاي
ـۡيـطـاِن ِرۡجـٌس  ِمـۡن َعـَمـِل الـشَّ  

فَـاۡجـَتـِنـبـوُه لَـَعـلَّـکُـۡم تُـۡفـِلـحـونَ   
مائده ٩٠

ـٌة يَـۡدعـوَن ِالَـی الۡـَخـۡيـِر ٦ ــ َو لۡـَتـکُـۡن ِمـۡنـکُـۡم ُامَّ

َو يَـۡأُمـروَن ِبـالۡـَمـعـروِف َو يَـۡنـَهـۡوَن َعـِن الۡـُمـۡنـَکـِر  
ِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحـونَ  ـٰ وَ    ُاول  

آل عمران ١٠٤

ما کـاَن َقـۡوَل الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن ـَّ ٧   ــ ِان
ِه َو َرسـوِلـه ی ِلـَيـۡحـکُـَم بَـۡيـَنـُهـۡم ِاذا ُدعـوا ِالَـی الـلـّٰ  

َاۡن يَـقـولـوا َسـِمـۡعـنـا َو َاطَـۡعـنـا  
ِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحـوَن ـٰ َو ُاول  

ـۡقـِه٢ َه َو يَـتَّ َه َو َرسـولَـه و َو يَـۡخـَش الـلـّٰ َو َمـۡن يُـِطـِع الـلـّٰ  
ِئـَك هُـُم الۡـفاِئـزونَ  ـٰ فَـاُول  

نور ٥١ و ٥٢

الُم = و قمار و بت ها و تير های قرعه (که به عنوان قمار استفاده می شده است) ١ــ َواۡلـَمۡيـِسـُر َو اۡالَ ۡنـصاُب َو اۡالَزۡ
٢ــ دو فعل «يَـۡخـَش» و «يَـتَّـۡق» در اصل «يَـۡخـشـٰی» و «يَـتَّـقـی» بوده است که به دليل عطف 

به فعل شرط، مجزوم شده اند، از اين رو، حرف آخر (حرف علّه ی) آن ها حذف شده است 



١٠٦

َه َمـا اۡسـَتـطَـۡعـُتـۡم ُقـوا الـلـّٰ ٨   ــ فَـاتـَّ
َ   نۡـُفـِسـکُـۡم َو اۡسـَمـعـوا َو َاطـيـعـوا َو َانۡـِفـقـوا َخـۡيـًرا ِال  
ِئـَك هُـُم الۡـُمـۡفـِلـحـوَن ـٰ َو َمـۡن يـوَق١ ُشـحَّ نَـۡفـِسـه ی فَـاُول  

تغابن ١٦  

٩ــ اليَـۡسـَتـوی َاۡصـحـاُب الـّنـاِر َو َاۡصـحـاُب الۡـَجـنَّـِة

َاۡصـحـاُب الۡـَجـنَّـِة هُـُم الۡـفاِئـزونَ   
حشر ٢٠

ِه الَخـۡوٌف َعـلَـۡيـِهـۡم ١٠ــ َاال ِانَّ َاۡوِلـيـاَء الـلـّٰ
َو الهُـۡم يَـۡحـَزنـوَن  

ذيـَن ءاَمـنـوا َو کـانـوا يَـتَّـقـوَن اَ  لـَّ  
ِخـَرِة نۡـيـا َو ِفـی اۡالٔ لَـُهـُم الۡـبُـۡشـرٰی ِفـی الۡـَحـيـاِة الـدُّ  

ِه التَـبۡـديـَل ِلـَکـِلـماِت الـلـّٰ  
ٰذِلـَك هُـَو الۡـَفـۡوُز الۡـَعظـيـمُ   

يونس ٦٢ تا ٦٤

١- يـوَق: نگه داشته شود از  



١٠٧

تمرين اول ــ با توجه به مفهوم دو آيه ی ٦٤ و ٦٩ سوره ی طه توضيح دهيد که 
«فَـالح» به چه معناست؟ 

ـ با توجه به مفهوم آيه ی ١٨٥ سوره ی آل  عمران بيان کنيد که «فَوز»  تمرين دومـ 
به چه معناست؟ 

ـ با مراجعه به آيات ٨ و ٩ سوره ی اعراف و ٩ و ١٠ سوره ی شمس  تمرين سومـ 
تحقيق کنيد چه واژه هايی در برابر مشتقات «فالح» به کار رفته است؟ آن ها را استخراج 

و معنای هر يک را با معنای فَالح مقايسه کنيد.

ـ  با مراجعه به معجم و مقايسه ی آيات ذيل ريشه ی «فالح» با آيات  تمرين چهارمـ 
ذيل ريشه ی «فَـۡوز» توضيح دهيد چه رابطه ای ميان «فَـالح» و «فَـۡوز» وجود دارد؟ 

پيشنهاد ــ آيه ی ٢٢ سوره ی مجادله «حزب اللّٰه» را رستگار معرفی می کند. با 
دقت دراين آيه ی شريفه ويژگی های حزب اللّٰه را برشماريد. 



حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم:

    َاِطـِع ١ الۡـِعـۡلـَم
    َو اۡعـِص٢ الۡـَجـۡهـَل

    تُـفـِلـۡح 

١ــ اطاعت و پيروی کن 
٢ــ عصيان و نافرمانی کن

١٠٨



١٠٩

آدمی با اميد زنده است. اميد حيات آدمی را معنا و حرکت می بخشد و نااميدی حرکت و تالش 
را از انسان می ربايد. شايد يکی از مهم ترين علل نااميدی، از دست دادن سرمايه باشد. سرمايه ی واقعی 
انسان چيست؟ آدمی که پيوسته در داد وستد است، چگونه می تواند بر سرمايه ی خود بيفزايد و خويشتن 

را از زيان نگه دارد؟ 
 

شناخت واژه 
ـَــ) ُخـۡسـًرا، ُخـۡسـرانًا َو َخـسـاًرا: زيان کرد، سرمايه ی خود را از دست داد.  َخـِسـَر ( ـ
اين واژه در اصل به معنای نقصان و کم شدن است. مصدر َخـسـار به معنای هالک و ضاللت که نوعی 

از نقصان است نيز به کار می رود. 
ـ ) َخـۡيـبَـًة: نا اميد شد، به آرزويش نرسيد، محروم شد.  ـِ خـاَب (ـ

و  ناکامی  واژگان  معادل  تقريباً  که  است  شدن  محروم  و  مطلوب  به  نرسيدن  معنای  به  َخـۡيـبَـة 
نااميدی در فارسی است. 

                              
ُخـسران  و  نا اميد یُخـسران  و  نا اميد ی



١١٠

ُجست و جو
آيا در فارسی از اين دو ريشه، مشتقاتی را می شناسيد؟ معنای آن ها را بررسی کنيد و با کاربرد 

آن ها در زبان عربی مقايسه کنيد. 

کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه در قرآن، جدول زير را کامل کنيد.

 

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

فَـَيـۡنـَقـِلـبـوا خـاِئـبـيـَن          آل عمران ١٢٧خـاِئـبـيـَن١

َوال تُـۡخـِسـُروا الۡـمـيـزاَن             الرحمن ٩التُـۡخـِسـروا٢

وَ   اليَـزيـُد الۡـکـاِفـريـَن کُـۡفـُرهُـۡم َخـسـاًرا٣
ِاّال َخـسـاًرا                                 فاطر ٣٩

ۡخـَسـروَن٤ ِخـَرِة هُـُم اۡالَۡخـَسـروَنَاالَۡ َو هُـۡم ِفـی اۡالٔ
نمل ٥ 

َو يَـۡوَم تَـقـوُم  الـّسـاَعـُة يَـۡخـَسـُر٥
وَن           جاثيه ٢٧ ل ِط بۡ ُم ُر ال َس ۡخ َ يَـۡوَمِئـٍذ ي

فَـمـا تَـزيـد ونَـنـی َغـۡيـَر تَـۡخـسـيـٍر هود ٦٣ تَـۡخـسـيـر٦



١١١

 

١ــ َقـۡد َافۡـلَـَح َمـۡن َزکّـاهـا
َو َقـۡد خـاَب َمـۡن َدّسـاهـا   

شمس ٩ و ١٠

٢ــ َو خـاَب کُـلُّ َجـبّـاٍر َعـنـيـٍد١ 
ابراهيم ١٥

٣ــ َو َعـَنـِت٢ الۡـُوجـوُه ِلـۡلـَحـِیّ الۡـَقـّيـوِم

َو َقـۡد خـاَب َمـۡن َحـَمـَل ظُـۡلـًمـا   
طه ١١١

َه َاۡعـبُـُد ُمـۡخـِلـًصـا لَـه و ديـنـی ٤ــ ُقـِل الـلـّٰ
فَـاۡعـبُـدوا مـا ِشـئۡـُتـۡم ِمـۡن دوِنـه ی  

ِة اَم ي ِق ۡوَم الۡ َ ۡم٣ ي ِه لي مۡ وَ  َاۡه ُه َس ُف ۡ روا  َان ِس َن َخ ذي َن الَّ ري خاِس ۡل ِانَّ الۡ ُق  
َاال ٰذِلـَك هُـَو الۡـُخـۡسـراُن الۡـُمـبـيـنُ   

ُزَمر ١٥

١ــ  َجـبّـاٍر َعـنـيـٍد: ستمگری که از روی عناد با حق مخالفت می کند
٢ــ َعـَنـۡت: خاضع و ذليل شد

٣ــ َخـِسـروا َانۡـُفـَسـُهـۡم َو َاۡهـلـيـِهـۡم: به خودشان و خانواده شان خسارت زدند



١١٢

ِه ِمـۡن بَـۡعـِد مـيـثـاِقـه ی ذيـَن يَـۡنـُقـضـوَن َعـۡهـَد الـلـّٰ ٥  ــ الـَّ
ُه ِبـه ی َاۡن يـوَصـَل َو يَـۡقـطَـعـوَن مـا َاَمـَر الـلـّٰ  

َو يُـۡفـِسـدوَن ِفـی اۡالَۡرِض  
ِئـَك هُـُم الۡـخـاِسـرونَ  ـٰ ُاول  

بقره ٢٧

ِه ـۡيـطـاَن وَ ِلـيـا ِمـۡن دوِن الـلـّٰ ٦  ــ َو َمـۡن يَـتَّـِخـِذ الـشَّ

فَـَقـۡد َخـِسـَر ُخـۡسـرانًـا ُمـبـيـنًـا  
نساء ١١٩

ِه بَـۡيـنـی َو بَـۡيـَنـکُـۡم َشـهـيـًدا ٧  ــ ُقـۡل کَـفـٰی ِبـالـلـّٰ
ـمـاواِت َو اۡالَرِض يَـۡعـلَـُم مـا ِفـی الـسَّ  

ِه ذيـَن آَمـنـوا ِبـالۡـبـاِطـِل وَ کَـَفـروا ِبـالـلـّٰ َو الـَّ  
ِئـَك هُـُم الۡـخـاِسـرونَ  ـٰ ُاول  

عنکبوت ٥٢



١١٣

ۡسـالِم ديـنًـا ٨  ــ َو َمـۡن يَـبۡـَتـِغ َغـۡيـَر اۡالِ

فَـلَـۡن يُـۡقـبَـَل ِمـۡنـُه  
ِخـَرِة ِمـَن الۡـخـاِسـريـنَ  َو هُـَو ِفـی اۡالٔ  

آل عمران ٨٥

ذيـَن کَـَفـروا ذيـَن ءاَمـنـوا ِاۡن تُـطـيـُعـوا الـَّ َهـا الـَّ ـُّ ٩  ــ يـا َاي
يَـُرّدوکُـۡم َعـلٰی َاۡعـقـاِبـکُـۡم     

شما را به گذشته  ی تان برمی گردانند (شما را از ايمانتان، به جاهليت باز می گردانند)،    
فَـَتـۡنـَقـِلـبـوا خـاِسـريـَن      پس زيان کار می شويد.   

آل عمران ١٤٩

ُل ِمَن الۡـُقـۡرءاِن ما هُـَو ِشـفاءٌ َو َرۡحـَمـٌة ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن ١٠  ــ َو نُـَنـِزّ

   َو اليَـزيـُد الـظّـاِلـمـيـَن ِاّال َخـسـاًرا
ِاسـراء ٨٢  



١١٤

ـ با استفاده از آيات درس و مراجعه به معجم در آيات ذيل ريشه ها ی  تمرين اولـ 
«ُخـۡسـر» و «َخـۡيـبَـة» به دو سؤال زير پاسخ دهيد. 

يک  هر  (برای  می داند؟  نااميدی  و  زيان  موجب  را  اموری  چه  کريم  قرآن  ١ــ 
حداقل سه مورد با ذکر آيه مربوط برشماريد.)

ـ  زيان کارترين مردم چه کسانی هستند؟   ٢ـ

کنيد قرآن چه  بيان  مجادله  مطالعه ی آيات ١٩ تا ٢٢ سوره ی  تمرين دوم ــ با 
آن ها  مقابل  را  گروهی  چه  می نامد؟  چه  را  آن ها  می شمارد؟  زيان کاران  جزء  را  کسانی 

معرفی کرده است و ايشان را به چه سرانجامی نويد می دهد؟ 

ـ با مراجعه به آيات ١٨١ شعراء، ١٢ نازعات و ٣ مطففين، مشتقات  تمرين سومـ 
ريشه ی «خسر» را مشخص و معنا کنيد. 

پيشنهاد  
از  می تواند  انسان  صورتی  چه  در  کنيد  بيان  عصر  سوره ی  در  تدبر  و  دقت  با 

تباه شدن سرمايه ی زندگی خويش در امان بماند.



       حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم: 

َاۡخـَسـُر الـّنـاِس 

نـيـا         َمـۡن َرِضـَی ِبـالـدُّ

ِخـَرِة        ِعـَوًضـا َعـِن اۡالٔ
غررالحکم / ج ٢/ ح ٤٠٤

١١٥
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همه ی  در  که  است  داستان هايی  از  شيطان  با  او  شدن  روبه رو  و  آدم  حضرت  خلقت  داستان 
کتاب های آسمانی و نيز در فرهنگ بسياری از ملت ها وجود دارد. اين داستان که به صحيح ترين شکل 
و به دور از هرگونه مطلب نادرستی در قرآن کريم آمده، به زيبايی تمام، زوايای وجود انسان و دشمن 
اين  شيطان  با  حوا  و  آدم  تفاوت های  از  يکی  است.  کرده  ترسيم  را  شيطان  يعنی  او  خورده ی  سوگند 
است که اين دو بنده ی خدا پس از خوردن از شجره ی ممنوعه از خدای بزرگ طلب آمرزش می کنند 
و با توبه به سوی او باز می گردند ولی شيطان کبر می ورزد و با تمسک به داليل پوچ و بی اساس حاضر 

به توبه و استغفار نمی شود. 
اين داستان درطول تاريخ حيات بشری و زندگی روزانه ی هر انسانی تکرار می شود. هر کس 
پس از ارتکاب گناه و خطا، توبه کند و به سوی حق بازگردد، در مسير آدميت و انسانيت حرکت می کند 
و  لطف  از  محروميت  جز  تداوم  صورت  در  که  برمی دارد،  گام  شيطان  راه  در  صورت  اين  غير  در  و 

رحمت الهی ثمری نخواهد داشت.  
 

شناخت واژه 
شخص  به  که  صورتی  در  فعل  اين  کرد.  رجوع  بازگشت،  َمـتـابًـا:  و  تَـۡوبَـًة  ـُــ)  ( ـ تـاَب 
ِه، نور ٣١» و در صورتی که  گناه کار نسبت داده شود، با حرف «ِالـٰی» می آيد؛ مانند «توبوا ِالَی الـلـّٰ

                              
تـو بـه  و  اِ نـا بهتـو بـه  و  اِ نـا به

  



١١٧

ُه َعـلَـۡيـِهـۡم، مائده ٧١»، يعنی  مانند «تـاَب الـلـّٰ به خدا نسبت داده شود، با حرف «َعـلـٰی» می آيد، 
رحمتی که به دليل ارتکاب گناه از بنده سلب شده بود، بعد از بازگشت اوبه اطاعت و بندگی، از سوی 

خدا به او باز می گردد. 
َانـاَب ِانـابَـًة: اين فعل از ريشه ی «نَـوب» است ولی در قرآن کريم مشتقات آن فقط از باب 
است.  بزرگ  خداوند  طاعت  و  بندگی  به  مکرر  رجوع  و  بازگشت  معنای  به  ِانـابَـة  است.  آمده  افعال 

ـٰی َرِبّـکُـۡم، زمر ٥٤»  «وَ َانـيـبـوا ِال

کاربرد در قرآن
برای آشنايی بيش تر با کاربردهای مختلف اين دو ريشه درقرآن، جدول زير را کامل کنيد.

يف
مشخصات صرفی عبارت قرآنیواژهرد

واژه
معنای 
واژه

ذيـَن تـابـوا َو َاۡصـلَـحوا      بقره ١٦٠تـابـوا١ ِاالَّ الـَّ

ِئـَك َاتـوُب َعـلَـۡيـِهـۡم          بقره ١٦٠َاتـوُب٢ ـٰ فَـاُول

ُمـۡسـِلـمـاٍت ُمـۡؤِمـنـاٍت قـاِنـتـاٍت تـاِئـبـات٣
تـاِئـبـاٍت عـاِبـداٍت                        تحريم ٥

َه تَـّواٌب َرحـيـٌم              حجرات ١٢تَـّواب٤ ِانَّ الـلـّٰ

َو ِالَـۡيـَك َانَـبۡـنـا َو ِالَـۡيـَك الۡـَمـصـيـُرَانَـبۡـنـا٥
ممتحنه ٤

َو يَـۡهـدی ِالَـۡيـِه َمـۡن يُـنـيـُب        شورٰی ١٣يُـنـيـُب٦

ُهـۡم ُمـنـيـبـيـَن ِا لَـۡيـِه       روم ٣٣ُمـنـيـبـيـَن٧ ـَّ َدَعـۡوا َرب



١١٨

ذيـَن ءاَمـنـوا  َهـا الـَّ ـُّ  ١ــ يـا َاي

ِه تَـۡوبَـًة نَـصـوًحـا تـوبـوا ِالَـی الـلـّٰ  
ـَر َعـۡنـکُـۡم َسـِيّـئـاِتـکُـۡم کُـۡم َاۡن يُـَکـِفّ ـُّ َعـسـٰی َرب  

َ نۡـهـارُ  َو يُـۡد ِخـلَـکُـۡم َجـّنـاٍت تَـۡجـری ِمـۡن تَـۡحـِتـَهـا اۡال  
تحريم ٨

ٍة َ ال ه َج وَء ِب ّس وَن ال ل َم َن يَـۡع ذي لَّ ِه ِل لّٰ لَـی١ ال ـۡوبَـُة َع تَّ ا ال َم َّ ٢ــ ِان
ثُـمَّ يَـتـوبـوَن ِمـۡن َقـريـٍب  

ُه َعـلَـۡيـِهـۡم ِئـَك يَـتـوُب الـلـّٰ ـٰ فَـاُول  
ُه َعـلـيـًمـا َحـکـيـًمـا َو کـاَن الـلـّٰ  

ـِيّـئـاِت ـۡوبَـُة ِلـلَّـذيـَن يَـۡعـَمـلـوَن الـسَّ وَ   لَـۡيـَسـِت الـتَّ  
َحـّتـٰی ِاذا َحـَضـَر َاَحـَد هُـمُ  الۡـَمـۡوُت  

َن قـاَل ِانّـی تُـبۡـُت اۡالٔ  
ذيـَن يَـمـوتـوَن وَ   هُـۡم کُـّفـاٌر َو َال الـَّ  

ِئـَك َاۡعـَتـۡدنـا لَـُهـۡم َعـذابًـا َالـيـًمـا ـٰ ُاول  
نساء ١٧ و ١٨  

ـٰی» را «نزد» معنا کنيد ١ــ در اينجا «َعـل



١١٩

٣ــ َو َمـۡن تـاَب َو َعـِمـَل صـاِلـًحـا

ِه َمـتـابًـا  ه و يَـتـوُب ِالَـی الـلـّٰ ـَّ ان ـِ فَ  
فرقان ٧١

کُـۡم ـَّ ٤ــ َو يـا َقـۡوِم اۡسـَتـۡغـِفـروا َرب

     ثُـمَّ تـوبـوا ِالَـۡيـِه
ـماَء َعـلَـۡيـکُـۡم ِمـۡدراًرا  يُـۡرِسـِل الـسَّ  

ِتـکُـۡم ًة ِالـٰی ُقـوَّ َو يَـِزۡدکُـۡم ُقـوَّ  
وا ُمـۡجـِرمـيـَن     و گناه کارانه، روی (از حق) برنتابيد.  َو التَـَتـَولـَّ  

هود ٥٢

ِه ۡذِن الـلـّٰ  ٥  ــ َو مـا َاۡرَسـۡلـنـا ِمـۡن َرسوٍل ِاّال ِلـُيـطـاَع ِبـاِ

ُهـۡم ِاۡذ ظَـلَـمـوا َانۡـُفـَسـُهـۡم ـَّ َو لَـۡو َان  
َه جاءوَك فَـاۡسـَتـۡغـَفـُروا الـلـّٰ  
سـوُل َو اۡسـَتـۡغـَفـَر لَـُهـُم الـرَّ  

َه تَـّوابًـا َرحـيـًمـا  لَـَوَجـُدوا الـلّـّٰ  
نساء ٦٤



١٢٠

ـريـَن ـّوابـيـَن َو يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـطَـِهّ َه يُـِحـبُّ الـتَّ ٦ــ ِانَّ الـلـّٰ
بقره ٢٢٢  

ذيـَن اۡجـَتـَنـبُـوا الـطّـاغـوَت َاۡن يَـۡعـبُـدوهـا  ٧ــ َو الـَّ

ِه  َو َانـابـوا ِالَـی الـلـّٰ  
لَـُهـُم الۡـبُـۡشـریٰ   

زمر ١٧

ذيـَن َاۡسـَرفـوا َعـلـٰی َانۡـُفـِسـِهـۡم ٨   ــ ُقـۡل يـا ِعـبـاِدَی الـَّ
ِه التَـۡقـَنـطـوا ِمـۡن َرۡحـَمـِة الـلـّٰ  

نـوَب َجـمـيـًعـا َه يَـۡغـِفـُر الـذُّ ِانَّ الـلـّٰ  
حـيـُم ه و هُـَو الۡـَغـفـوُر الـرَّ ـَّ ِان  

َو َانـيـبـوا ِالـٰی َرِبّـکُـۡم َو َاۡسـِلـمـوا لَـه و  
ِمـۡن َقـبۡـِل َاۡن يَـۡأِتـَيـکُـُم الۡـَعـذاُب  

ثُـمَّ التُـۡنـَصـرونَ   
زمر ٥٣ و ٥٤

 



١٢١

تمرين اول ــ با توجه به آيات درس و آيات مشخص شده به اين سؤاالت پاسخ 
دهيد. 

١ــ توبه ی چه کسانی پذيرفته می شود؟ (انعام ٥٤)

٢ــ توبه ی چه کسانی سودی به حال آن ها ندارد؟ (آل عمران ٩٠)

تمرين دوم ــ با دقت در آيات درس و آيات ذيِل ريشه ی َاناب (نَوب) از معجم، 
ابتدا خانه های جدول زير را، در صورت امکان با يک نمونه از عبارات قرآنی تکميل کنيد 

و سپس وجه اشتراک و اختالف توبه و ِانـابَـة را توضيح دهيد.

بازگشت انسان به سوی خدابازگشت خدا به انسان

توبه

ِانابه



تمرين سوم ــ واژه ی «َمـتـاب» را با توجه به آيه ٣٠ رعد و ٧١ فرقان معنا کرده 
و بيان کنيد اين واژه از نظر صرفی چه کلمه ای است؟ 

پيشنهاد  
بررسی کنيد کدام يک از آيات درس، اطاعت از پيامبران و طلب آمرزش آن ها 
را برای گناهان، شرط پذيرش توبه می داند؟ چگونه می توان از اين آيه بر صحت توسل 
به پيامبر و اوليای الهی و شفاعت آنان استدالل کرد؟ شرط مؤثر واقع شدن اين توسل و 

قبول شفاعت از سوی خداوند چيست؟

١٢٢



پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله: 

َه يُـِحـبُّ الـّشـابَّ الـّتـاِئـَب     ِانَّ الـلـّٰ
ميزان الحکمة، باب شباب

حضرت اميرالمؤمنين علی عليه السالم: 

    الـتَّـوبَـُة َعـلـٰی َاۡربَـَعـِة َدعـاِئـَم:
    نَـَدٌم ِبـالۡـَقـۡلـِب

    َو اۡسـِتـۡغـفـاٌر ِبـالـِلّـسـاِن
    َو َعـَمـٌل ِبـا لۡـَجـواِر  ِح
    َو َعـۡزٌم َاۡن اليَـعـوَد

ميزان الحکمة، باب توبه

١٢٣



١٢٤

              ب ، ت
الل ها، جمِع َاۡبـَکـم ُبـۡکـم ٦ 

اعالم کرد َن ٥  َتـَاذَّ
(که) برسانيد، ادا کنيد (َاۡن) ُتـَؤّدوا ١١ 

تبيين می کنی، روشن  می سازی ـُن ٤  ُتـَبـِيّ
َتـَزّکـٰی (َتـَتـَزّکـٰی) ١٥  تزکيه شوی، پاک شوی 

بياييد َتـعـاَلـۡوا ٧ 
زير  و رو می شود ُتـَقـلَّـُب ٨ 

توبه کنيد، بازگرديد تـوبـوا ٣ 
روی برگرداند َتـَوّلـٰی ٨ 

                  ج
َکشتی جـاِرَيـة ١٤ 

نادانی و بی خبری َجـهـالَـة ١٨ 
گرسنگی جـوع ١٥ 

              ح ، خ
حکمت، فهم، دانش ِحـۡکـَمـة ٢ 

محروم شد، نا    اميد شد خـاَب ١٢ 
جمع َخليفة، جانشينان َخـالِئـف ١٥ 

                  د
خوار و سرافکنده داِخـريـَن ٧ 

               الف
بخشيد، داد ءاتـٰی ٩∗ 

برگزيد، ترجيح داد ءاَثـَر ١٤ 
ُجست وجوکن، طلب کن ِاۡبـَتـِغ ٩ 

طلب، جست وجو  ِاۡبـِتـغـاء ١٣ 
امتحان کرد ِاۡبـَتـلـٰی ١٥ 

بخوانيد عـوا ٧  ُادۡ
اعالم کرد َن ١٠  َاذَّ

اذيت و آزار َاذٰی، َاًذی ٨ 
می خواهم ُاريُد ٧ 

پاک تر ی ٣  ـٰ َاۡزک
(تا) پاسخ دهم َاۡسـَتـِجـۡب ٧ 

برگزيد، دوست داشت،  ِاۡسـَتـَحـبَّ ١٠         
ترجيح داد  

َاۡضعاًفا ُمضاَعـَفـًة ١٦  چند برابر 
گمراه کردند َاَضـّلـوا ٨ 
آماده کرديم َاۡعـَتـۡدنـا ١٨ 
آماده کرد َاَعـدَّ ١٣ 

گرامی داشت َاۡکـَرَم ١٥ 
قطع شدن ِاۡنـِفـصـام ١٤ 
خوار کرد َاهـاَن ١٥ 
چه وقت َاّيـاَن ١٢ 

پرداختن، دادن ايـتـاء ١١ 

٭ اين شماره، درسی را که کلمه در آن به کار رفته است، نشان می دهد.



١٢٥

ناپاک کرد، آلوده کرد َدّسـٰی ١٢ 
رها کن َدع ٨ 

خواندن، صداکردن، دعا ُدعاء ٢ 

              ر، ز
پليد ِرۡجـس ١٦ 

پاک کرد ی ١٢  ـٰ َزّک

               س
توانگری و شادمانی َسـّراء ١٣ 
خوشه ها،جمِع ُسۡنـُبَلة َسـنـابِـل ١٣ 

مساوی، يکسان َسـواء ٧ 

               ش
بخل و حرص ُشـّح ١٦ 
کينه و دشمنی َشـَنـئـان ١١ 

          ص ، ض
افراد بسيار درست کردار ِصـّديـقـوَن ٦ 

نماز خواند ی ١٦  ـٰ َصـّل
کرها، جمِع َاَصـّم ُصـّم ٦ 

تنگدستی و ناراحتی َضـّراء ١٣ 

               ط   
طائفه، گروه، دسته طـاِئـَفـة ٤ 

ميل و رغبت َطـۡوع ١٣ 

            ع ، غ
عفو کننده عـافـی ١٣ 
دستگيره ُعـۡرَوة ١٤ 

کورها، جمِع َاۡعـمٰی ُعـۡمی ٦ 
فريب داد ۡت ٦  َغـرَّ

گمراهی، رفتن به راه هالکت َغـّی ١٤ 

               ف
امتحان، وسيله ی آزمايش ِفـۡتـَنـة ١٥ 

زياده روی ُفـُرط ٨ 
گروه، دسته ِفـۡرَقـة ٤ 

از شير گرفتن ِفـصـال ٥ 

               ق
تنگ و محدود کرد َر ١٥  َقـدَّ

پراکنده کرديم ـۡعـنـا ١٥  َقـطَّ
حفظ کنيد، نگه داريد قوا ١٢ 

بسيار قيام کننده َقـّوام ١١ 
راست و استوار ـَمـة ٧  َقـِيّ



١٢٦

                ک
ناخشنودی و بی ميلی َکـۡره ١٣ 
افراِد سست و کاهل ُکـسـالـٰی ١٣ 

جمِع َکَسل  

                 ل
نا اميد نشويد الَتـۡقـَنـطـوا ١٨ 
فراموش نکن الَتـۡنـَس ٩ 
وا دار نکند الَيـۡجـِرۡم ١١ 

نيامد ـ ی) ٦  ـ ۡأت  ـ ۡأِت (َي ـ ۡم يَ  لَ 
کاش َلـۡيـَت ٨ 

                 م
به آن ها دستورداده نشد مـا ُاِمـروا ٧ 

کوشا در پاکيزگی ـّر ١٨  ُمـَتـَطـِهّ
فراوان ِمـۡدرار ١٨ 
گروه َمـۡعـَشـر ٦ 

مّنت نهاد َمـنَّ ٢ 
خوار کننده ُمـهـيـن ٨ 

                 ن
صدا زد نـادٰی (نِـداًء) ١٠ 

درختان خرما، جمِع َنخل َنـخـيـل ٤ 
راستين، خالص َنـصـوح ١٨ 

                و
دوست، با محّبت،  وَ دود ١٨ 
دوستداِر (بندگان)  

گشاِيشگر واِسـع ١٣ 
محکم ترين ی ١٤  ـٰ ُوۡثـق

ناتوانی و ضعف َوۡهـن ٥ 

               ی
طلب کند ـ ِغـی) ١٧  ـ تَ  ـ بۡ  ـ ِغ (يَ    ـ تَ  ـ بۡ  يَ   
می آزمايد َيـبـلـو ٥ 

متذّکر  می شود، پند می گيرد ـُر ٤  َيـَتـَذکَّ
تالوت می کند، می خواَند َيـتـلـو ٢ 

دوست و سرپرست می گيرد َيـَتـَوّلـٰی ١٠ 
جدال و نزاع می کند ُيـجاِدُل ٦ 

انکار می کنند َيـۡجـَحـدوَن ١٠ 
می ترسند، مراقبت می کنند َيـۡحـَذرون ٤ 

می چشاَند ُيـذيـُق ٩ 
نشان می دهد ُيـری ٥ 

مانع می شوند، باز می دارند َيـُصـّدوَن ٦ 
(که) ِاطعام کنند، غذا دهند (َان) ُيـۡطـِعـمـوا ٧ 

عبادت می شوند، ُيـۡعـَبـدوَن ٧ 
پرستش می شوند  

موعظه می کند، پند می دهد َيـِعـُظ ١٠ 
به پامی خيزد، قيام می کند َيـقـوُم ٢ 

می روياند ُيـۡنـِبـُت ٤ 



بخش های مورد نياز از کتاب ُمعَجم ُمَفهَرس آيات قرآن کريم

در اين قسمت برای دانش آموزانی که به کتاب معجم دسترسی ندارند، صفحاتی از کتاب معجم که در تمرين های
  کتاب مورد نياز است، به ترتيب ريشه ی کلمات آمده اند تا با مراجعه به اين صفحات بتوان تمرين ها را انجام داد.

١٢٧



∗∗∗

١٢٨



١٢٩



∗∗∗

١٣٠



١٣١



١٣٢

∗∗∗



∗∗∗

١٣٣



∗∗∗

١٣٤

∗∗∗

∗∗∗
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