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 گفتار يشپ
 

ن  ٰـ >ِان   ل  ا اَّ ب  اًنا ٰء اُه ُقر  ٰن زَّ رَّ   اي ً عَّ
ل َّ عَّ ع   م  ُك لَّ <ِقلُ تَّ  1ونَّ

ما آن )کتاب( را به صورت قرآن )قابل خواندن و به زباان( ررباي )يحاو  و    »
 «.شووا( نازل کرديم تا )به خوبي درک کنود و در آن( انديشه کنود

ان جهاني سخن بگويد تاا  کتابي که براي هدايت همگان نازل گشته، بايد به زب
 مند شوند. همگان از معارف آن بهره

اند، اماا در يرهناا انسااني     ها گرچه در لغت و ادبوات از يکديگر بوگانه انسان
که همان يرهناِ يطرتِ پايدار و تغوور ناپذير است، با هم مشترکند، و قرآن کريم 

هاسات و   نساان گويد؛ مخاطا  آن يطارت ا   ها سخن مي با همون يرهنا با انسان
باراي همگاان آشانا و    هاست و از اين رو زباان    رسالت آن شکويا کردن يطرت
 9يهم  موسور رمومِ بشر است.

اما اين سخن به آن معنا نوست که اين کتاب آساماني، در چهارن ناازل خاود،     
لباس زبان خاصي را بر تن نکرده باشد، زيرا روشن است که معارف قارآن کاريم   

 ها نمودار شده است. بوات ررب بر انساندر چهرن لغت و اد
انتخاب زبان ررب )به شهادت اهل تحقوق(، به خاطر وسعت اين زباان اسات   

هااي ساخنان خادا را     کاري تواند ترجمان زبان وحي باشد و مفاهوم و ريزه که مي
 3بازگو کند.
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بي بنابراين تنها راه ارتباط مستقوم با متن قرآن، يهم و يادگوري لغت و زبان رر

همگاان را باه    باشد و از همون روست که امام صااد   است که زبان قرآن مي

 دروت نموده است:يراگوري اين زبان، 

ب  » رَّ ُموا العَّ
ل َّ عَّ ها ي َّ تَّ ِان َّ ِذ ك  ِة فَّ

ُه كتَّ  یلاُم اهلِل ال َّ لقَّ مَّ ِبِه خَّ
 1«ل َّ

ن باا خ اق   آزبان رربي را، زيرا زباني است که خداوناد باه وساو      يرا گوريد 

   سخن گفته است.خوي

بنابراين بر تمامي مس مانان الزم است، اين زبان را باه رناوان زباان دوم خاود     

بواموزند، تاا در سااي  يهام کاحم وحاي و تادّبر در آن بتوانناد زمونا  رمال باه           

 دستورات  را يراهم سازند.

کتابي را که در پو  رو داريد، گاامي اسات در جهات تحقآاق آرزوي کسااني      

 اهند با ترجمه و مفاهوم آيات قرآن کريم آشنا شوند.خو است که مي

سعي ما بر اين است که در کنار آشنايي با ترجما  آياات )کاه داراي ک ماات     

باشد( با قوارد زبان ررب به رنوان ک واد يهام آياات، و باا انتخااب       پرکاربرد مي

« ئاد اصول رقا»اي از  با يشرده« معادامامت و خداشناسي، نبوت، »آيات مربوط به 

 که وظوف  هر مس مان، آشنايي آگاهانه با آنهاست نوز آشنا شويم.

دانم که بوشتر آيات و مضامون ارتقادي ايان   در پايان تذکر اين نکته را الزم مي

نوشت  اساتاد ارجمناد ماا حضارت آيات اظ العظماي       « پوام قرآن»نوشته از کتاب 

ه رحقمند به آشنايي بوشاتر  مکارم شورازي)دام رزآه( استفاده شده است؛ رزيزاني ک

باشد به اين کتاب )کاه مممورااد ده ج اد     تر ارتقادي مي با آيات و مضامون رموق

 باشد( مراجعه يرمايند. مي

  

                                                             
 (.131. الخحال، شوخ صدو  )باب االربعه، حديث 1



 

 

 

 7 گفتار پيش

 سخني با قرآن آموزان

ي تشکول يايته که توضو  مختحر هر هاي مخت ف هر درس اين کتاب، از بخ 

 يک، به شرح زير است:

 کار رفته است، م کلماتي که در آيات درس، بهـ آشنايي با معاني ومفاهي  1

آموزان رزيز بايد آنها را به خاطر سپرده و حفظ نمايند تا در ترجم  آياات و   قرآن

 هاي آينده با مشک ي مواجه نشوند؛ ربارات درس و درس

 باشد، هاي گذشته مي ـ آيات و عبارات قرآني که از لغات درس و درس  2

است که آشنايي با آن، يکي « اصول رقائد»رابطه با  دربرگورندن مفهوم جديدي در

باشد؛ قرآن آماوزان رزياز نخسات باياد آنهاا را باه        از وظايف هم  مس مانان مي

صورت صحو  و روان بخوانند و سپس با توجّه به معاني ک مات )که از قبال باه   

 اند( به ترجم  تحت ال فظي آنها بپردازند. خاطر سپرده و حفظ نموده

باشاد کاه باراي آشانايي باا       ک مه به ک مه مي  ، ترجم«تحت اللفظيترجمة »

باه تادري     ،ترجم  روان، نخست بايد از اين روش استفاده نمود و پس از تسا آ  

 با ترجم  روان و زيبا آشنا خواهود شد؛ براي نمونه:

ا  ِاٰلهَّ   ٰلا
 اهلُل   ِال َّ

 خداوند  مگر    معبودي نوست 

ٌد   اهلُل   ُهوَّ   ُقل حَّ  اَّ
 يگانه  خداوند   اوست   بگو 

براي سهولت در ترجم  ک مات مرک ، نخسات آنهاا را در نهان     يادسپاري:

 خود تفکوک نموده و سپس ترجمه نمايود؛ مانند:

ـ + كٰما لَّ  : كم  = ٰما + لَّ  نوست براي شما.م 
ـ +  ُبُدوُه = فَّ اع  ُبُدوا + ٱفَّ  پس بندگي کنود او را.: ُه ع 
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 آيات و عبارات درسـ آشنايي با مفهوم  3

باشاد؛   آيات و ربارات انتخاب شدن هر درس، در رابطه با اصول ارتقادات ماي 

آموزان رزيز، در کنار يادگوري ترجم  اجمالي قرآن، باا اصاول رقائاد نواز      تا قرآن

آشنا شوند، چرا که وظوفا  هما  مسا مانان اسات کاه اصاول رقائاد خاوي  را         

 بشناسند؛

 قرآن ـ آشنايي با قواعد زبان 4

در هر درسي، يکي از قوارد زبان ررب که در يهم بهتر آيات، نقا  بساواري   

آموزان رزيز باشاد   دارند با بواني ساده، توضو  داده شده است تا کمکي براي قرآن

 تر معاني آيات قرآن؛ در يهم بهتر و آسان

 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

هااا، جهاات  آموختااه تکاارار و تماارين»يکااي از اصااول پايااداري محفوظااات، 

رو در پايان هر درس، آياات   ؛ از اين«باشد ي ميلج وگوري از يراموش شدن احتما

ايام تاا باا تکارار و      جديدي )با همان ک مات آموزش داده شده( را انتخاب نموده

تمرين، معاني لغات آموخته شده، کامحد در نهن رسوخ کند و باه صاورت م کاه    

هنگام قرائت قرآن، به معاني ک ماتي کاه باه نهان    درآيد؛ براي آشنايي بوشتر، در 

 ايد، توجه يرمايود. سپرده

 



 

 

 

 

 درس اول

 خداشناسي )توحيد(

 

ـ معاني کلمات زيرا را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.
 

 معنا لغت

 معبود )شايسته پرست ( ِالٰه

 الهي( قدسا )نات خدا،خداوند اهلل

ب    پروردگار، مالک رَّ

د حَّ  يکتا و يگانه واِحد، اَّ

 شما، تان م  كُ 

 ما، ما را، مان نا

، ُه، ِه   او، آن، ش ُهوَّ

ا،   مَن یاَّ نَّ

ُعوا د   خوانم مي اَّ

ِرك  دهم شريک قرار مي ُاش 

ُبُدوا  ربادت کنود، بندگي کنود ُاع 

 بگو ُقل  

 معنا لغت

 همانا، حتماد ِان َّ 

ن َّ  مااَّ  همانا، يق  ما، ِان َّ

ا  مگر، به جز ِال 

 به، نسبت به بِـ 

 غور، به جز ریغَّ 

ـ َـّ  پس فــ

 براي، براي اينکه، بايد ِل 

 )حرف نفي( نوست، نه ٰلا

، ٰلِك ٰلِك   ولي، لوکن، امّا ن َّ ن 

 نوست ه(یٰما )ناف

 از ِمن

 و وَّ 
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 نماييد: ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه 2

ا اهلُل ) 1
 (74/11ـ ٰلآ ِاٰلهَّ ِال َّ

ا اهلُل ) 2
ٰما ِمن  ِاٰلٍه ِال َّ  (3/22ـ وَّ

ٌد ) 3 حَّ  (112/1ـ ُقل  ُهوَّ اهلُل اَّ
ا اهلُل ِاٰلٌه ٰواِحٌد ) 7 مَّ  (7/141ـ ِان َّ
ا ُهوَّ ِاٰلُه ٰواِحٌد ) 5 مَّ  (2/11ـ ُقل  ِان َّ
 (21/72م  ٰواِحٌد )ُك ـ ِاَوٰلُهٰنا ِاَوٰلُه  2
ٰما ِاٰلُه  4 ن َّ  (11/111م  ِاٰلٌه ٰواِحٌد )ُك ـ اَّ
1  

ٰما ِمن  ِاٰلٍه ِال ٰ  (5/43ِاٰلٌه ٰواِحٌد ) آـ وَّ
ا ُهوَّ )ُك ـ ِاَوٰلُه  1

 (2/123م  ِاٰلٌه ٰواِحٌد ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ
ب یـ ِان َّ اهللَّ  11 ب ُ  رَّ رَّ ُبُدوُه )ٱم  فَّ ُك وَّ  (3/51ع 
ب یـ ِان َّ اهللَّ ُهوَّ  11 ب ُ  رَّ رَّ ُبُدوُه )ٱم  فَّ ُك وَّ  (73/27ع 
 ـ  12

ُ
ُبُدوا اهللَّ ٰما لَّ ٱ  (4/43ُرُه )یم  ِمن  ِاٰلٍه غَّ ُك ع 
ُعوا  13 د  ٰمآ اَّ ب یـ ُقل  ِان َّ رِ  رَّ ٰلآ ُاش  ًدا ) (1)ُك وَّ حَّ  (42/21ِبِه اَّ
اِك ـ لٰ  17 ب یُهوَّ اهلُل  (2)ن َّ رِ  رَّ ٰلآ ُاش  ب یِب  ُك وَّ ًدا ) رَّ حَّ  (11/31اَّ

                                                             
 دهم. . ال اُشْرِکُ: شريک قرار نمي1

 بوده.« لکِنْ اَنَا». لکِنآا، در اصل 9



 

 

 

 00 درس اول: خداشناسي )توحيد(

 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 اسي )تو يد(خداشن

 است. «تو يد و شناخت خداوند»نخستون اصل از اصول رقائد اسحم، 

باشاد کاه در ارماا      ، يکي از احساسات ناتي و دروني مي«شناخت خداوند»

هايي از آداب و رسوم و ايکار  هاست، اما گاهي حماب سرشت و جان هم  انسان

 شود. انحرايي و تع ومات نادرست، مانع بروز آن مي

ها و شناساندن خداي حقوقي  از بعثت انبواء، برطرف ساختن اين حمابهدف 

توحواد و يگاانگي   »رو قرآن کريم، پو  از هر چواز روي   باشد؛ از اين به مردم مي

ا اهلُل »تکوه نموده است و نخستون شعار قرآن، « خداوند
و ايان   باشاد  ماي  «ٰلا ِاٰلهَّ ِال َّ

ون در قارآن کاريم، آماده اسات؛ و     هاي گوناگ شعار، پو  از شحت بار با ربارت

شروع کارد  « توحود و يگانگي خداوند»نوز دروت  را با  مپوامبر گرامي اسح

ـا »ي هستود، زير پرچم توحود درآيود، ريرمود: اگر طال  رستگا و مي
قولوا لا ِاٰلهَّ ِال َّ

 .«اهلُل ُتفِلحوا
گـانگي  ي»؛ يعناي:  «يگانه دانستن و يکي شـمردن خداونـد  »، يعني: «تو يد»

 .«ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبيه براي او

حداقل توحود از نظر اسحم و قرآن که براي يک يرد مسا مان ضارورت دارد،   

ـا اهلل»توحود در اُلوهوّت و معبوديّت اسات کاه از ک ماه طوبا      
 يهمواده  «ٰلـا ِاٰلـهَّ ِال َّ

سان را آيريده باشاد،  نوست که جهان و ان «اهلل»شود. يعني: هوچ موجودي جز  مي

نوست که اختواار وجاود جهاان در دسات قادرت او       «اهلل»و هوچ موجودي جز 

گذاري نادارد مگار باه     ، حقآ يرمان دادن و قانون«اهلل»باشد، و هوچ موجودي جز 

 باشد. ، سزاوار پرست  نمي«اهلل»انن او، و نهايتاد هوچ موجودي جز 
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 «عربيدستور زبان »

آشنا شويم؛ اين قوارد « قوارد آن زبان»براي آموختن هر زباني، نخست بايد با 
 گويند. مي« صرف و نحو»و در رربي « دستور زبان»را در يارسي، 

و ربارات ياک قاوم اسات کاه باا آن تک آام       « جمحت»از  اي ممموره«: زبان»
 کنند. مي

 سبت داده شده باشد.است که به يکديگر ن« ک مات»اي از  ممموره«: جم ه»
 و يا يک حرف است که داراي معني باشد.« حروف»اي از  ممموره«: ک مه»

 زبان. جمحت  ک مات  بنابراين: حروف 

  روف زبان قرآن:
حروف و الفباي زبان قرآن )زبان رربي( همان الفبااي يارساي اسات باه جاز      

 «.پ، چ، ژ، گ»چهار حرف 

 کلمه شناسي، جمله شناسي
 است؛« ر م صرف»کند  دربارن ک مه شناسي بحث مير مي که 

 باشد. مي« ر م نحو»کند  ر مي که دربارن جم ه شناسي بحث مي
قبل از آشنايي با ر م نحو، نخست بايد خود ک مه و ساختار آن )ر م صارف(  

 را بشناسوم.

 تعريف علم صرف

ح: است؛ و در اصاطح  «برگرداندن و تغيير دادن»، در لغت به معناي: «صرف»

هـاي متتلـف )بـراي بـه      علمي است که از چگونگي تغيير کلمه به صورت»

 ؛ مانند:«کند دست آوردن معاني جديد( بحث مي

رَّ »ک م   ص  ُصُر ی»شود:  که مي ()ياري کرد، «نَّ ، )ياري «ُانُصر»کند(؛  ياري مي)، «ن 

رَّ »گويند: ک م   ، )ياري کننده(؛ و... که مي«ناِصر»کن(؛  ص   ت.صرف شده اس «نَّ



 

 

 

 01 درس اول: خداشناسي )توحيد(

 فايدة علم صرف:

 است.« ک مه شناسي»و « جم ه سازي»يايدن ر م صرف: آشنايي با چگونگي 

شاود؛ ماثحد در    در هر زباني، بسواري از ک مات، از ک ما  ديگاري گريتاه ماي    

 اند. گريته شده« ريتن»از مادن « ريتم، ريتي، ريت و...»يارسي ک مات: 

باشاد و آن   ام اين تغوورات ماي دار انم در رربي نوز چنون ر مي است که رهده

 تا:« ر م صرف را بواموزيم»است؛ بنابراين بايد « ر م صرف»

 ا ک مات را بشناسوم؛ 1

 به معاني آنها پي ببريم؛ا  9

 ا و بتوانوم براي معناي مورد نظر، ک مات مناس  بسازيم. 3

 موضوع علم صرف

ان ک ماه و  است؛ چرا که اين ر م درباارن سااختم  « ک مه»موضوع ر م صرف، 

و « ک مه شناساي »کند و به همون جهت به آن ر م  تغوورات مربوط به آن بحث مي

 شود. نوز گفته مي« سازي ک مه»

 در درس آينده با ک مه و اقسام آن، آشنا خواهوم شد.

  



 

 

 

 آشنايي با ترجمه و مفاهيم قرآن کريم  01

 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد. 5ـ  1

 
َّ
ا ُهوَّ هلُل ٰلٱ

ا ُهوَّ  (2/255) آ ِاٰلهَّ ِال ٰ
ُهوَّ اهلُل ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ  (21/41) وَّ

ٰواِحٌد ُك ِان َّ ِاٰلهَّ  ٰما ُهوَّ ِاٰلُه ٰواِحٌد  (34/7) م  لَّ  (2/11) ُقل  ِان َّ
ب ُ  رَّ ٰنا وَّ ب ُ هلُل رَّ   (72/15) م  ُك اَّ

َّ
ب ُ ٱ ا ُهوَّ ُك هلُل رَّ

 (2/111) م  ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ
ب َّ  ب یُقل  ُهوَّ   (4/57) اهلُل  ُم ُك ِان َّ رَّ ا ُهوَّ  رَّ

 (13/31) ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ
 
َّ
ب َّ ٱ ُبُدوُه ٱم  فَّ ُك هلُل رَّ   (11/3) ع 

ُ
ُبُدُوا اهللَّ ٱ ب یع  ب َّ  رَّ  (5/42) م  ُك وَّ رَّ

ِاٰلُه  ب یِان َّ اهللَّ  (22/37) م  ِاٰلٌه ٰواِحٌد كفَّ ب ُ  رَّ رَّ ُبُدوُه ُك وَّ اع   (72/27) م  فَّ
و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام  ا دو صفحه از قرآن را با دقآت   5ا   9

 ايد، توجّه يرمايود؛ قرائت، به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

 ا ر م صرف را تعريف نموده و موضوع و يايدن آن را بوان يرمايود؛ 5ا  3

ا از معناي آيات و ربارات درس و مبحث توحواد، چاه يهمودياده باه       5ا   1

 صورت يشرده در چند سطر بنويسود.

 



 

 

 

 

 درس دوم

 خداشناسي )ادلّه توحيد(

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 

 معنا لغت

ةٰء   : معبودها،جمع  ِالهَّ

ض ع   بعض بَّ

ض ر   زمون اَّ

ٰمٰوات  ها ماء، آسمانجمع: سَ س 

 چوز ءیش  

 ورحکومت و ادارن ام ُمل ك

 
َّ
ذٱ
 که، که کسي که، آن یل َّ

 آنگاه اِاٰذ 

 آنچه، هر آنچه )موصوله( ٰما

ن  آن کسي که هر که، کسي مَّ

 آنها )دو نفر( ُهٰما، ِهٰما

 ايشان، آنان ُهم  

 معنا لغت

قَّ  لَّ  آيريد، خ ق کرد خَّ

 آيريننده، خ ق کنند خاِلق

بَّ  هَّ  ريت ذَّ

ٰلا )ُع   برتري جست (و  لُ عَّ

تا دَّ س   دندتباه ش فَّ

 باشد، است بود، مي ٰكانَّ 

ٰلا  آگاه باشود اَّ

لٰ   ر( بر، بااليجَ ف)حر یعَّ

 هَر، همه ل  كُ 

 حَتماد، قطعاد، براي لَّ 

و  اگر لَّ

عَّ   با مَّ
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد. 2
 

 ـ  1
َّ
ب ُ ٱ ا ُه  آٍء ٰلی  ل ِ ش  ُك م  ٰخاِلُق ُك هلُل رَّ

 (.71/22وَّ )ِاٰلهَّ ِال ٰ
 ـ  2
َّ
ذ  ٱ

ِض ) یهلل ال َّ ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال  قَّ الس   لَّ  (.17/32خَّ
ب َّ  3 ذ  ُك ـ ِان َّ رَّ

ِض ) یُم اهلُل ال َّ ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال  قَّ الس   لَّ  (.4/57خَّ
ِان َّ لِ ـ  7 ِ ل ٰ فَّ ِض ) یِه ٰما ف ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال   (.7/141الس  
ٰل 5 ِ ل ٰ ِان َّ لِ  آـ اَّ ٰمٰواِت وَّ  یِه ٰما ف ِض ) الس   ر  اَّ  (.11/55ال 
ٰل 2 ِ ل ٰ ِان َّ لِ  آـ اَّ ن  ف ِ  یِه مَّ ن  ف ٰمٰواِت وَّ مَّ ِض ) یالس   ر  اَّ  (.11/22ال 
 ـ  4
َّ
ب ُ ٱ ُمل  ُك هلُل رَّ ا ُهوَّ ) آٰل ُك م  لَُّه ال 

 (.31/2ِاٰلهَّ ِال ٰ
ِض ) ُك ـ ِان َّ اهللَّ لَُّه ُمل   1 ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال   (.1/112الس  
ٰمٰواِت  ُك ـ لَُّه ُمل   1 ِض ٰل الس   ر  اَّ ا ُهوَّ ) آوَّ ال 

 (.4/151ِاٰلهَّ ِال ٰ
 ـ  11

ُ
ُبُدوا اهللَّ ٰما لَّ ٱ  (.4/51ُرُه )یم  ِمن  ِاٰلٍه غَّ ُك ع 
و   11  الِ ٰء  آِهٰم یانَّ ف  ٰك ـ لَّ

ٌة ِال َّ ا )هَّ تَّ دَّ س  فَّ  (.21/22ا اهلُل لَّ
ــُه ِمــن  اِ ٰـ كـــ وَّ ٰمــا  12 عَّ بَّ ٰلــٍه ِاًذ انَّ مَّ هَّ ــذَّ ــقَّ وَّ كــا لَّ لَّ ٰلــا  ل ُ ِاٰلــٍه ِبٰمــا خَّ عَّ لَّ
ُض  ع  لٰ ُه بَّ ٍض )م  عَّ ع   (.23/11ی بَّ

بواياد، معنااي آن، تغووار     « بــ   »وقتي بعد از يعل ماضاي، حارب    يادسپاري:

، يعناي: برتاري جسات؛    عَالبرد؛  ، يعني: مي ذَهَبَ بـ ، يعني: ريت؛ ذَهَبَيابد،  مي

 جست. ، يعني: برتري مي عَالبـ 



 

 

 

 07 درس دوم: خداشناسي )ادلّة توحيد(

 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 تو يد( خداشناسي )ادلة

اگر در آسمان و زمون، خدايان و معبودهايي جاز  »يرمايد:  خداوند در قرآن مي
خورد و آسامان و زماون ياساد و وياران      اظ، وجود داشت، نظم جهان برهم مي»

خواهاد نظماي مطاابق خواسات و ارادن      ، چرا که هر کادام از آنهاا ماي   «شدند مي

و خودش بر جهان ايماد کند  تٰ ٰء  آِهٰم یانَّ ف  ٰـ ك>لَّ دَّ س  فَّ ا اهلُل لَّ
ٌة ِال َّ  .ا<ِالهَّ

ايماان )در زمونا  توحواد(     در پاسخ مارد باي   دلول يو  با بوان امام صاد 
کنوم آيرين  منظم است و ستارگان در  هنگامي که مشاهده مي»شود:  تر مي روشن

مدارهاي خود در حرکتند و تدبور جهان واحد است، و ش  و روز و خورشاود و  
نام  منظمي گردش دارند، اين سحمت تدبور و باه هام پووساتگي    ماه بر اساس بر

 .1«امور، نشان مي دهد که اداره کنندن آنها يکي است
اگر در جهان هساتي، خادايان و معبودهاايي    »دلول ديگر بر توحود اين است: 

بايست هر يک از خدايان، مخ وقات خوي  را تحات   وجود داشت، مي« اظ»جز 
هاي مخت ف و قوانون ناهماهنگي  و نظام داد، ودش قرار ميتدبور و تحرف ويژن خ

گشت و سب  از هام گساوختگي وحادت و نااموزوني راالم       بر جهان حاکم مي

بَّ ـ>ِاًذا لَّ  شد. مي هَّ <ُك ذَّ ـقَّ لَّ کادام باراي گساترش ق مارو     و ياا هار    ل ُ ِاٰلٍه ِبٰمـا خَّ

ٰلـد يا کارد بار ديگاري برتاري جو     حکومت خود، ساعي ماي   عَّ لَّ ع  >وَّ ٰلـُضـُه ی بَّ ی م عَّ
ع   خاورد ولاي از آنماا کاه ماا هاوچ        نظم جهاني به هم مي ، در اين صورتٍض<بَّ

بوناوم، درک   ناهماهنگي و ناموزوني در ايان جهاان و قاوانون حااکم بار آن نماي      
آيريده شاده  کنوم که از مبدأ واحدي سرچشمه گريته و به وسو   خالق يکتايي  مي

 9گردد. و تدبور و تنظوم مي

                                                             
 .1/ حديث  55/  3. تفسور برهان / 1

 .171/  3. پوام قرآن / 9
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 بان قرآنـ آشنايي با ز 4

 «اقسام کلمه»

است، در ايان درس باا   « ک مه»در درس قبل گفته شد که موضوع ر م صرف 

 اقسام ک مه آشنا خواهوم شد.

 اقسام کلمه

 .«اسم، فعل و  رف»ک مه بر سه قسم است: 

اي است که داراي معناي مستق ي باشد و داللت بر زمان نکناد؛   ک مه ـ اسم:  1

 مانند:

م  )خداوند(،  اهلل ر  )خورشود(،  س  ش  ص   )ياري نمودن(؛ نَّ

اي است که داراي معناي مستق ي باشاد و داللات بار يکاي از      ک مه ـ فعل:  2

 گانه )گذشته، حال و آينده( نوز بکند، مانند: هاي سه زمان

بَّ  تَّ كُتُب )نوشت(،  كَّ  )بنويس(؛ب ُاكتُ نويسد(،  )مي یَّ

اي اسات باراي     هاي است که معناي مستق ي ندارد ولي وساو  ک مه ـ  رف:  3

 رب  دادن ک مات به يکديگر، مانند

ب یِان َّ اهللَّ در ربارت:  « ـفَّ  »و  «وَّ »حرف  ب ُ  رَّ رَّ ُبُد ُك وَّ اع   .ُه وم  فَّ
هاي  شوند )يعني به شکل صرف مي« اسم و يعل»ا از موان اقسام ک مه، يق    1

، هموشاه صاورت و   «حارف »آيند(، البته يعل بوشتر از اسام، ولاي    مخت ف در مي

 است؛« ثابت»شکل آن، 

الفاا   »بعضاي از الفاا ، داراي معااني مخت فاي اسات کاه باه آن         يادسپاري:

 که تا به حال با دو معناي آن آشنا شديم:« ما»گويند مانند لفظ  مي« مشترک

 باشد، مانند: مي «، نيست نـَ»نايوه که به معناي:  «ما»ا  1

ا اهلُل 
   (3/22. )وَّ ٰما ِمن  ِاٰلٍه ِال َّ

ُ
 (4/51ُرُه. )یم  ِمن  ِاٰلٍه غَّ ُك ُبُدوا اهللَّ ٰما لَّ ع  ٱ



 

 

 

 01 درس دوم: خداشناسي )ادلّة توحيد(

ـ»نايوه، ک مات « ما»آيات، توجه يرموديد، غالباد بعد از اين همانگونه که در   «اِال 
 آمده است.« غَور»و 

 باشد: مانند: مي «آنچه، هر آنچه که»که به معناي:  (1)موصوله «ما»ا  9

 ِ ُه ٰما ف
ِ  یلَّ ٰمٰواِت وَّ ٰما ف ِض ال   یالس   ر   (37/1) اَّ

شود با ايان تفااوت    موصوله به کار برده مي« مَن»موصوله، « ما»گاهي به جاي 

 در رابطه با اشخاص؛ مانند:« مَن»در رابطه با اشواء است و « ما»که 

ِ ل ٰ ِان َّ لِ  آٰلاَّ  ن  ف ِ  یِه مَّ ن  ف مَّ ٰمٰواِت وَّ ِض. ) یالس   ر  اَّ  (11/22ال 
  

                                                             
يُت رود، مانند:  آن از بون مي . اسم موصول: اسم مبهمي است که ابهام  با جم ه بعد از1 اَّ رَّ

یُتُه )ديدم چوزي را که خريدم(.  ما ِبعُتُه  اَّ ن  رَّ بَّ مَّ هَّ  )ريت کسي که ديدم (. ذَّ
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد 5ـ  1

 
َّ
ب ُ ٱ ُمل  ُك هلُل رَّ ِض  ُك ِه ُمل  ل ٰ وَّ لِ   (35/13)ُك م  لَُّه ال  ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال   (3/111)الس  

ٰخاِلُق  ِ    (54/27)ُهوَّ اهلُل ال  ِ  یوَّ ُهوَّ اهلُل ف ٰمٰواِت وَّ ف ِض  یالس   ر  اَّ  (2/3) ال 
ِرِق وَّ ال  ل ٰ لِ  ش  مَّ ِرُب ِه ال  غ  ذ   (2/172)مَّ

قَّ لَّ  یُهوَّ ال َّ لَّ ِ كخَّ ِض  یم  ٰما ف ر  اَّ  (2/21)ال 
ِض   ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال  ب ُ الس   ٰنا رَّ ب ُ ب َّ 11/17)رَّ ُبُدوا رَّ ذ  ُك ( ُاع 

قَّ  یُم ال َّ لَّ )ُك خَّ  (2/21م 
 ِ ُه ٰما ف

ِ  یلَّ ٰمٰواِت وَّ ٰما ف ِض  یالس   ر  اَّ  (37/1)ال 
ِرِب ٰل غ  مَّ ِرِق وَّ ال  ُمش  ب ُ ال  ا ُهوَّ  ِاٰلهَّ  آرَّ

 (43/11)ِال ٰ
 
َّ
ب ُ ٱ ا ُهوَّ ٰخاِلُق  آم  ٰلُك هلُل رَّ

ُبُدوُه ی  ل ِ ش  ُك ِاٰلهَّ ِال ٰ اع   (2/111)ٍء فَّ
ا دو صفحه از قرآن را با دقآت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجّه يرمايود؛ قرائت، به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

 تعريف نموده و براي هر يک مثالي بزنود؛ا اسم، يعل و حرف را  5ا  3

ا از معناي آيات و ربارات درس و مبحث ادل  توحود، چاه يهمودياده     5ا   1

 .به صورت يشرده در چند سطر بنويسود

 



 

 

 

 درس سوم

 خداشناسي )صفات خداوند(

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 ه نماييد.عبارات درس را ترجم
 

 معنا لغت

ماء س   ها )جمع اسم(، نام اَّ

 سخن پوشوده کاري، پنهان ر  ِس ِاسرار، 

ر ه   آشکار جَّ

نٰی   نوکو، بهتر، بهترين ُحس 

 داراي ٰذات

ٰحانَّ   رو  مُنَزآه، پاک و بي ُسب 

ة ٰهادَّ  گواهي دادن، آشکار دادن ش 

 ها )جمع: صَدر(، سونه ُصُدورِ 

 دانا ٰعاِلم

ام،عَّ  ل   بسوار دانا لیمعَّ

لِ   بزرگوار، ب ند مرتبه ی  عَّ

ة  رِزَّت، شکوع، سرب ندي ِعز َّ

 معنا لغت

ظیم  بزرگ، با رظمت عَّ

 )جمع: غو (، نهان ُغیوب

وكُ   همتا ف 

ل  مانند، شبوه، نظور ِمث 

ٰوی ج   کاري راز گفتن، پنهان نَّ

 
ُ
ُعواٱ  بخوانود د 

 کنند وصف مي ِصُفونَّ یَّ 

ُم یَّ  لَّ  دانند( يَعْ َمُوا: ميداند ) مي ع 

 باشد مي كن  یَّ 

ا م   )رَن + ما(: از آنچه عَّ

م    )حرف نفي( نه لَّ

َـّ كـ  تو، اَت ـ
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2
 

ِلِه ش  ك  س  ی  ـ لَّ  1  (72/11ٌء )ی  ِمث 
م   2 ٌد )ُك ن  لَُّه ُك یَّ ـ وَّ لَّ حَّ  (112/7ُفًوا اَّ
ٰحانَّ  3 ا ـ ُسب  م ٰ  (34/151ِصُفونَّ ) یَّ اهلِل عَّ
ب    7 ٰحانَّ رَّ ا  ك  ـ ُسب  م ٰ ِة عَّ ِعز َّ ب ِ ال   (34/111ِصُفونَّ )یَّ رَّ
نٰ  ِه ل ٰ ـ وَّ لِ  5 ُحس  ٰمآِء ال  س  اَّ ُعوُه ِبٰها )ٱی فَّ ال   (4/111د 
 ـ  2
َّ
نٰ ٱ ُحس  ٰمآُء ال  س  اَّ ا ُهوَّ لَُّه ال 

 (21/1ی )هلل ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ
ل   4 ُدوِر )ٌم ِب یـ ِان َّ اهللَّ عَّ  (3/111ٰذاِت الص ُ
ُم غَّ یَّ ـ ِان َّ اهللَّ  1 لَّ ِض )ی  ع  ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال   (71/11بَّ الس  
ذ   1

غَّ  یـ ُهوَّ اهلُل ال َّ ا ُهوَّ ٰعاِلُم ال 
ِة )ی  ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ ٰهادَّ  (51/22ِب وَّ الش  

ن َّ اهللَّ  11 ُم ِس یَّ ـ اَّ لَّ ٰو ع  ج  ُهم  وَّ نَّ اُم اُه ٮر َّ
ل ٰ ن َّ اهللَّ عَّ ُغ م  وَّ اَّ  (1/41وِب )یل 

11  ِ ِ  یـ وَّ ُهوَّ اهلُل ف ف ٰمٰواِت وَّ ِض  یالس   ر  اَّ ُم ِسر َّ یَّ ال  لَّ رَّ ُك ع  ه  جَّ  (2/3م  )ُك ُم وَّ
اهلُل 12 ِ یَّ ـ وَّ ُم ٰماف

لَّ ِ  یع  ٰما ف ٰمٰواِت وَّ اهلُل ِب  یالس   ِض وَّ ر  اَّ ل  ی  ل ِ ش  كُ ال   (1)ٌم یٍء عَّ
ر  ی  ـ ِان َّ اهللَّ ٰعاِلُم غَّ  13 اَّ ال  ٰمٰواِت وَّ ل  ِب الس   ُه عَّ ُدورِ یِض ِان َّ  (2)ٌم ِبٰذاِت الص ُ

                                                             
1 .12/11. 

9 .35/33. 



 

 

 

 11 درس سوم: خداشناسي )صفات خداوند(

 ـ آشنايي با اصول عقائد خداشناسي )صفات خداوند( 3

شناخت خداوند از راه مطالع  اسرار جهان آيرين ، آسان است ولي شاناخت  

صفات خداوند نواز به دقآت يراوان دارد، چرا که خداوناد هاوچ چوازش باا ماا و      

ـم  د ايام، شاباهت نادار    آنچه ديده و شنوده ـٌد<ُك ن  لَّـُه ُكـیَّ >وَّ لَّ حَّ و چگوناه   ُفـًوا اَّ

ممکن است موجود ناقص و محدودي مثال ماا، آن وجاود کامال و نامحادود را      

طور که هست بشناسد و براي همون اسات کاه خداوناد، خاود را از توصاوف       آن

ـا داناد   هاا، منازه و پااک ماي     ناقصِ انساان  م ٰ ٰحانَّ اهلِل عَّ <یَّ >ُسـب  رو  از ايان ؛ ِصـُفونَّ

خستون شرط شناخت صفات خداوند نفاي تماام صافات مخ وقاات از آن نات     ن

 باشد. مقدس مي

حقوقتِ صفاتِ خداوند بر کسي روشن نوست، چرا که هوچگوناه شاباهتي باا    

ـی>لَّ  اوصاف مخ وقون ندارد لـك  س  ـ  تاوانوم خداوناد را باا     تنهاا ماي   ،ٌء<ی  ِه ش  ِـ ِمث 

بشناسوم، آنهم با ر م اجماالي کاه    اوصايي که در قرآن براي خودش بوان يرموده

 پذير است. ها امکان براي ما انسان

ا  آ>اهلُل ٰلمعريي شده « اسماءُ الحُسني»با رنوان « صفات خداوند»در قرآن 
ِاٰلهَّ ِال ٰ

ٰم  س  اَّ ُحسنٰ آُهوَّ لَُّه ال   ؛ی<ُء ال 

 هاي نوکويي است وبراي خداوند، نام« هاي نوکو نام»، به معني «اسماءُ الحُسني»

 کند. مخت في است که همه، اشاره به نات واحد حق مي

هاي خداوند، هوچگونه مناياتي با وحدت نات او ندارد، چرا که تعدد  تعدّد نام

ها، ناشي از اختحف زاوي  ديد ما نسبت به آن کمال مط ق است، گاه از دريچه  نام

گااه از دريچا    اسات، و  « رالم»گويوم  کنوم و مي آگاهي او بر رالم هستي نگاه مي

 است.« قادر»گويوم  توانايي او بر کارها و مي

 هاي آينده با بعضي از صفات خداوند، آشنا خواهوم شد. در درس
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 «1اقسام اسم »

 .«مذکّر و مؤنّث»، داراي تقسومات متعدّدي است از جم ه: «اسم»

 ؛ی، ُمؤِمنُموٰس : کند، مانند داللت مي« نَر»: بر جنس «اسم مذکر»

هکند، مانند:  داللت مي« ماده»: بر جنس «اسم مؤنث» م، ُمؤِمنَّ ریَّ  ؛مَّ

 باشد. مي «مفرد، مُثَنّي، جمع»از جم ه اقسام اسم: 

ُجل، ُمؤِمنکند؛ مانند:  داللت مي شيء يا شخصبر يک که اي  : ک مه«مفرد»  ؛رَّ

ُجلان، ُمؤِمنانکند؛ مانند:  اي که بر دو چوز دالت مي : ک مه«مُثَنّي»  ؛رَّ

 .ِرجال، ُمؤِمنونکند، مانند:  ت ميلاي که بر پو  از دو چوز دال : ک مه«جمع»

 هاي مُثَنّي، دو چيز است: نشانه

تاِن ُمؤِمن، مانند: «ِن ٰا»ا  1 ن َّ  ؛اِن ، جَّ

ِن »ا  9 ـ ی  َـّ ِن ُمؤِمنَّ ، مانند: «ـ تَّ ي  ن َّ ِن ، جَّ  ي 

 «سالم و مُکَسَّر»اقسام جمع 

ِمنُ کند؛ مانند:  مفرد آن تغوور نمي : شکل«جمع سالم» ِمن  ــ ُمؤ   ونُمؤ 

ُجل ــ ِرجکند؛ مانند:  ن تغوور ميآ: شکل مفرد «جمع مُکَسَّر»  لارَّ
 هاي جمع سالم مذکر دو چوز است: نشانه

ــ »ا  1 ـُ  ؛ونَّ ُمؤِمنُ ؛ مانند: «ونَّ ـ

ـ  »ا  9  .ينَّ ُمؤِمن  ؛ مانند: «ینَّ ـ ـ

 است:هاي جمع سالم مؤنث يک چوز  نشانه

 .اِت ُمؤِمن، مانند: «اِت ــ »

 باشد، مانند: تعريف مي «اَلْ»، قبول تنوين و «اسم»هاي  از نشانه يادسپاري:

   ِكتاٌب 
َّ
ِكتابٱ ُسوٌل ؛    ل  سولٱ  رَّ لیٌم  ؛    لر َّ لیمٱ  عَّ  لعَّ
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده وسپس ترجمه نماييد. 5ـ  1

اهلُل ِب  ل  ی  ل ِ ش  كُ وَّ ل  ی  ل ِ ش  كُ ِان َّ اهللَّ ِب  (2/212)ٌم یٍء عَّ  (21/22)ٌم یٍء عَّ
غَّ  ا ال  مَّ ُقل  ِان َّ ِه)ی  فَّ ِه غَّ 11/21ُب ِلل ٰ ِض)ی  (  وَّ ِلل ٰ ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال   (11/123ُب الس  

ُحس   ٰمآُء ال  س  اَّ ُه ال  لَّ ِ یَّ  (14/111)ینٰ فَّ  ف
ر َّ ِ ُم الس  لَّ ر   یع  اَّ ال  ٰمٰواِت وَّ  (25/2)ِض الس  

ل   ُدوِر)یوَّ ُهوَّ عَّ ل  ی  ل ِ ش  كُ انَّ ِب ٰك ( ِان َّ اهللَّ 74/22ٌم ِبٰذاِت الص ُ  (7/32ًما)یٍء عَّ
اهلُل  ُهم  یوَّ ٰرارَّ ُم ِاس  لَّ قَّ  (25/2)ع  لَّ خَّ ُهوَّ ی  ل َّ ش  ُك وَّ ل  ی  ل ِ ش  كُ ِب  ٍء وَّ  (2/111)ٌم یٍء عَّ
ِ یَّ ُقل  ٰلا  ن  ف ُم مَّ لَّ غَّ  یع  ِض ال  ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال  ا اهلُل  بَّ ی  الس  

 (24/25)ِال َّ
 ِ ُه ٰما ف

ِ  یلَّ ٰمٰواِت وَّ ٰما ف ِل  یالس   عَّ ِض وَّ ُهوَّ ال  ر  اَّ ظ   ی ُ ال  عَّ  (72/7)ُم یال 
هنگاام  ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در   5ا   9

 ايد، توجه يرمايود؛ قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

 مع را تعريف نموده و براي هر يک مثالي بزنود؛ا اسم مفرد، مثني و ج 5ا  3

 هاي مُثنآي و جمع را با نکر مثال بوان يرمايود؛ ا نشانه 5ا  1

ا از معنااي آيااات و رباارات درس و مبحاث صاافات خداوناد، چااه       5ا   5
 يهموديد، به صورت يشرده در چند سطر بنويسود.

 

 



 

 

 

 درس چهارم

 خداشناسي )صفات خداوند(

ت زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و       ـ معاني کلما  1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.
 

 معنا لغت

صیر  بونا بَّ

كیم  کار محکم باحکمت،کاردان، حَّ

مید  ستاي   ستوده، شايست حَّ

ی    کند( زنده )يُحوي: زنده مي حَّ

بیر  آگاه، داناي اسرار خَّ

حٰمن  بخشنده رَّ

حیم  مهربان رَّ

میع  واشن س 

زیز  ناپذير قدرتمند، شکست عَّ

نِ   بي نواز ی  غَّ

دیر  توانا، بسوار توانا قَّ

ِوی    نورومند قَّ

 معنا لغت

ی ُ   پاينده، پايدار ومقَّ

كیل  گر دار، حمايت کارساز،نگه وَّ

 )ضمورجمع مخاط ( شما منتُ اَّ 

 همه، همگي میعجَّ 

مد  کردن ستودن، ستاي  حَّ

 بد( بندگان)جمع رَ ِعباد

مي  م( جهانوان)جمع رالَ نعالَّ

راء  )جمع يقور( نوازمندان ُفقَّ

 ها مردم، انسان ناس

ی ُ   (1)+ ها تنبوه  اَيُّ ٰهااَّ

 )حرف ندا( اي یا

 موراند مي میُت یُ 

شاود   آيد، معموالد ترجمه نمي مي« نداء ياء»که پس از « ها»به ضمومه « اَيُّ»( 1)

 بوشتر معناي تأکود دارد. و
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 رات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد:ـ آيات و عبا 2

وِ  1 قَّ ز   ی ٌ ـ ِان َّ اهللَّ لَّ  (.22/71ٌز )یعَّ
ب َّ  2 وِ  ك  ـ ِان َّ رَّ قَّ ز   ی ُ ُهوَّ ال  عَّ

 (.11/22ُز )یال 
 ـ  3
َّ
حَّ ٱ ا ُهوَّ ال 

قَّ  ی ُ هلُل ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ  (.3/2وُم )ی ُ ال 
ب   7 خَّ

ص  یـ ِان َّ اهللَّ ِبِعٰباِدِه لَّ  (.35/31ٌر )یٌر بَّ
غَّ  5 حَّ ی  ـ ٰعاِلُم ال  ِة ُو ُهوَّ ال  ٰهادَّ ب  یك  ِب وَّ الش   خَّ

 (.2/43ُر )یُم ال 
ِلِه ش  ك  س  ی  ـ لَّ  2 م  ی  ِمث  ص  یٌء وَّ ُهوَّ الس   بَّ  (72/11ُر )یُع ال 
ةَّ لِ  4 ِعز َّ م  ل ٰ ـ ِان َّ ال  م  یِه جَّ ل  یًعا ُهوَّ الس   عَّ  (.11/25ُم )یُع ال 
ح  م  ِاٰلٌه ٰواِحٌد ٰلآ اِ ُك ـ وَّ ِاٰلُه  1 ٰمِن الر َّ ح  ا ُهوَّ الر َّ

 (.2/123ُم )یٰلهَّ ِال ٰ
 ـ  1
َّ
ُد لِ ٱ م  حَّ م  ل ٰ ل  ٰعالَّ ب ِ ال  ح  يِه رَّ ٰمِن الر َّ ح   (.3ـ  1/2) ِم ینَّ الر َّ
ٰمٰواِت  ُك ُمل   ـ لَُّه 11 ِض  الس   ر  اَّ ال  لٰ  ُت یم  یُ وَّ  یی  ح  یُ  وَّ عَّ ُهوَّ  .(1)ٌر ید  ٍء قَّ ی  ل ِ ش  كُ   یوَّ
ُتُم یا اَّ یٰ ـ  11 ن  اُس اَّ ا الن ٰ نِ  هَّ غَّ ٰرآِء ِالَّی اهلِل وَّ اهلُل ُهوَّ ال  ُفقَّ م   ی ُ ال  حَّ  (.35/15ُد )یال 
ذ   12

ِ  یـ وَّ ُهوَّ ال َّ ِ  یف ٰماِء ِاٰلٌه وَّ ف حَّ  یالس   ِض ِاٰلٌه وَّ ُهوَّ ال  ر  اَّ ل  یك  ال  عَّ  ( 2)ٌم یُم ال 
ا ُهوَّ ٰخاِلُق  13

لٰ ی  ل ِ ش  ُك ـ ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ ُهوَّ عَّ ُبُدوُه وَّ اع    (3)ٌل یك  ٍء وَّ ی  ل ِ ش  ُك ی ٍء فَّ
                                                             

1 .57/9. 

9 .13/31. 

3 .1/139. 
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 عقائد ـ آشنايي با اصول 3

 خداشناسي )صفات خداوند(

در قرآن کريم براي خداوند اسماء و صفات يراواني نقل شده که به بعضاي از  

 کنوم: آنها اشاره مي

ـكُ >وَّ اهلُل بِ  لـی  ل ِ ش  اوست که « ر م و دانايي»اوصاف پروردگار  از جم ه ٌم<یٍء عَّ

اي در اين رالم پهناور از ر م نامحدود او  شود و نره يتمام رالم هستي را شامل م

ـوِ  پوشوده و پنهان نوست؛ ز ی ٌ >ِان َّ اهللَّ قَّ شکسات ناپاذير کاه در     ، قدرتمنديٌز<یـعَّ

ـانمام کارهاي ، نواز به کمک ندارد؛  حَّ ـالقَّ  ی ُ >ُهوَّ ال  داراي حواات جاوياد و   ، وُم<ی ُ

هم  موجودات، قائم باه او   ار است که قائم به نات خوي  است وليرثابت و برق

حَّ هستند؛  بیكـ>وَّ ُهوَّ ال  خَّ تمامي ايعال  صحو  و استوار و خالي از يساد ، ُر<یـُم ال 

ـمو خطاست و راالم و آگااهي کاه از اسارار درون بااخبر اسات؛        ُع ی>وَّ ُهـوَّ الس  
صـ بَّ حها، آگااهي کامال دارد؛    ها و ديدني به هم  شنودني، ُر<یال  ٰمِن الـر َّ ح  ، <ِم ی>الـر َّ

شاود و رحمات خااص و     خداوندي که رحمت گستردن او همگان را شاامل ماي  

لِ گردد؛  اش شامل مؤمنان مي ويژه عَّ ظ ی ُ >وَّ ُهوَّ ال  عَّ وال مقامي که برتر از هماه  ، ُم<یال 

ِنـچوز است؛  غَّ م ی ُ >ُهوَّ ال  حَّ نوازي که احتواج به غور ندارد و همه نوازمناد   بي، ٌد<یـال 

ـ د و ثناسات؛ اويند و شايست  هرگوناه حما   ـ ُه ـ>لَّ ٰمـ ُك ـُمل  ــالس   ِض ُیح  ر  ـاَّ ال  ی ی  ـٰواِت وَّ
ُیم   ُهوَّ ــیوَّ لٰ  ُت وَّ ٍء قَّ ـی ُك عَّ ی  هاا وزماون از آن اوسات، او     حکومت آسمان ٌر<ـید  ـل ِ ش 

ٰلـ موراند و بر هر چوز قادر و تواناسات.  کند و مي پووسته زنده مي ل ِ ـــُك ی >وَّ اهلُل عَّ
گاه قابلِ ارتمااد هما  موجاودات     حايظ و نگهبان و تکوهو خداوند  ،ٌل<ـیـكٍء وی  ش  

 جهان است.
  



 

 

 

 11 درس چهارم: خداشناسي )صفات خداوند(

 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 «2اقسام اسم »

 باشد. مي «جامد و مشتق»از جم ه تقسومات اسم، 

رکه از ک م  ديگر گريته نشده باشد، مانند:  ت: اسمي اساسم جامد عفَّ ُجل، جَّ  ؛رَّ

لـیمته شده باشد، مانند: : اسمي است که از ک م  ديگر گرياسم مشتق ؛ عـاِلم، عَّ

ل   م»، که همگي از ک مه امعَّ  اند. گريته شده «ِعل 

 اقسام اسم مشتق

بر هشت قسم است: صفت مشبّهه، صوغ  مُبالغه، اسم يارل، اسم  «اسم مشتق»

 مفعول، اسم تفضول، اسم زمان و مکان، اسم اَبزار.

پايدار داللات کناد، و    : اسمي است که بردارندن صفت ثابت و«صفت مُشبّهه»

 ها آمده است: در قرآن، بوشتر بر اين وزن

لیم ، مانند: فَعيلا  1 زیز )دانا(، عَّ  )با رِزآت(؛عَّ

 )قدردان(؛شكور )شکوبا(، بور ـص  ، مانند: فَعولا  9

ن ، مانند: فَعَلا  3 س   )نوکو(،حَّ

دن : اسمي است که بر بسوار انماام دهنادن کاار ياا بساوار دارنا      «صيغة مبالغه»

 کند و در قرآن، بوشتر بر اين وزن ها آمده است: صفتي داللت مي

ل  ، مانند: فَعّالا  1 اب )بسوار دانا(، ام عَّ و   کننده(؛ )بسوار توبهتَّ

وح )بسوار شکوبا(، صبور ، مانند: فَعُول و فَعُّولا  9  )بسوار پاک(؛ُسب 

یق )بسوار دانا(، علیم ، مانند: فَعيل و فَعّيلا  3  ر راستگو(.)بسواِصد 

در صفت مشبهه و صوغ  مبالغاه باه طاور     «فَعيل و فَعول»: دو وزن يادسپاري

 شوند. مشترک استعمال مي
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد:ـ  5ـ  1

ز   حَّ  (1/41)ٌم یك  ٌز حَّ یِان َّ اهللَّ عَّ ا ُه  ی ُ ُهوَّ ال 
ُعوُه ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ اد   (71/25)وَّ فَّ

ص   ِعٰب یِان َّ اهللَّ بَّ لُ  (71/77)اِد ٌر بال  مَّ ع  ن َّ اهللَّ ِبٰما تَّ ُموا اَّ لَّ ص  وَّ اع   (2/233)ٌر یونَّ بَّ
وِ ٰك وَّ  ز  ی ً انَّ اهلُل قَّ ُلونَّ خب  ٰك ِان َّ اهللَّ  (33/25)ًزایا عَّ مَّ ع   (7/17)اًر یانَّ ِبٰما تَّ
لٰ وَّ  ب َّ وَّ اِ  (11/12)ٌل یك  ٍء وَّ ی  ل ِ ش  ُك ی اهلُل عَّ ز   ك  ن َّ رَّ عَّ

ُهوَّ ال  ح  یلَّ  (22/1)ُم یُز الر َّ
نِ وَّ  غَّ ٰر  ی ُ اهلُل ال  قَّ فَّ ُتُم ال  ن  حَّ  (74/31)ُء آوَّ اَّ ُعوُه  ی ُ ُهوَّ ال  اد  ا ُهوَّ فَّ

 (7/25)ٰلآ ِاٰلهَّ ِال ٰ
 
ز  وَّ ٰما ِمن  ِاٰلِه ِال َّ عَّ

ُهوَّ ال  حَّ یا اهلُل وَّ ِان َّ اهللَّ لَّ  (3/22)ُم یك  ُز ال 
 ِ ِه ٰما ف

ٰم  یِلل ٰ نِ الس   غَّ ِض ِان َّ اهللَّ ُهوَّ ال  ر  اَّ م   ی ُ ٰواِت وَّ ال  حَّ  (31/22ُد)یال 
ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجه يرمايود. قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

باا   هااي آنهاا را   ا صفت مشبّهه و صوغ  مبالغه را تعريف نماوده و وزن   5ا   3

 نکر مثال بوان کنود.

ا از معنااي آيااات و رباارات درس و مبحاث صاافات خداوناد، چااه       5ا   1

 يهموديد، به صورت يشرده در چند سطر بنويسود.



 

 

 

 درس پنجم

 خداشناسي )عَدل(

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.
 

 معنا لغت

 نوکوکاري، نوکي ِاحسان

نُفس  خويشتن )جمع: نَفس(جان، اَّ

یر  خوبي )ضد شَرآ = بدي( خَّ

 ستم، تعدّي و تماوز ُظلم

بيد بد، عَّ  بنده )رباد: جمع ربد( عَّ

دل  ردالت، دادگري ِقسط،عَّ

 تُوان ُوسع

ةمِ  ر َّ  وزن نَرّه هم ثقال ذَّ

وازین  )جمع موزان( ترازوها مَّ

 وم(يَ ام: جمع)ايّ روز ومیَّ 

 او،آن )مفرد مؤنث غاي ( ها)ضمیر(

رَّ  مَّ  يرمان داد )اَمْر = يرمان( اَّ

 معنا لغت

ونَّ   شويد کوفر داده مي يا پاداش ُتجزَّ

 شود مورد ستم واقع مي ُم لَّ ُتظ  

عمَّ   کنود دهود، کار مي مي انمام ونلُ تَّ

 شود حکم مي ُقِضیَّ 

 بوديد نُتمكُ 

ُع  ض   دهوم قرار مي نَّ

 کند مي درخواست دهد، مي نيرما رأمُ یَّ 

 بوند مي رَّ یَّ 

 خواهد کند، مي اراده مي ریدیُ 

 کند )جمع: يَظ ِم( ستم مي ظِلمونیَّ 

 کند دهد، کار مي انمام مي لعمَّ یَّ 

ُف كَّ ٰلا یُ   کند تک وف نمي ل ِ
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2

رَّ  1 مَّ ب یـ ُقل  اَّ ِقس   رَّ  (.4/21) ِط ِبال 
 یَّ ـ ِان َّ اهللَّ  2

 
ٰساِن )أ ِاح  ِل وَّ ال  د  عَّ  (.12/11ُمُر ِبال 

ًم یر  ی (1)اهلُل  اـ وَّ مَّ  3 ِعٰباِد )ُد ُظل   (.71/31ا ِلل 
ا اهلُل  7 م  یر  یـ وَّ مَّ ٰعالَّ ًما ِلل   (.3/111نَّ )يُد ُظل 
ٍة )یَّ ـ ِان َّ اهللَّ ٰلا  5 ر َّ ٰقالَّ ذَّ ِلُم ِمث   (.7/71ظ 
ن َّ اهللَّ  2 اٍم ی  لَّ ـ اَّ

ل ٰ ب   (2)س  ُبظَّ عَّ
 (.22/11ِد )يِلل 

س  كیُ ـ ٰلا  4 ف  ُف اهلُل نَّ ٰها )ل ِ عَّ ا ُوس 
 (.2/212ا ِال ٰ

ِط وَّ ُهم  ٰلا ی  بَّ  یَّ ـ وَّ ُقِض  1 ِقس  ُهم  ِبال  ُمونَّ )یُ نَّ لَّ  (.11/7ظ 
اس  ش  یَّ ِان َّ اهللَّ ٰلا ـ  1 ِلُم الن ٰ ُهم  ِك ًئا وَّ لٰ ی  ظ  ُفس  ن  ِلُمونَّ )یَّ ن َّ اَّ  (.11/77ظ 
ٰواز   11 مَّ

ُع ال  ض  نَّ طَّ لِ یـ وَّ ِقس  ِق یَّ نَّ ال  ِم ال  ٰلا تُ ٰی و  ِة فَّ ٌس ش  امَّ ف  ُم نَّ لَّ  (3)ًئا.ی  ظ 
ال   11 مَّ ٰلا تُ یَّ ـ فَّ ٌس ش  و  ف  ُم نَّ لَّ ٰلا تُ یظ  اٰما ًئا وَّ

نَّ ِال ٰ و  زَّ .ُك ج  ُلونَّ مَّ ع  ُتم  تَّ  (7)ن 

ن   12 مَّ ٍة خَّ یَّ ـ فَّ ر َّ ٰقالَّ ذَّ ل  ِمث  مَّ ن  یَّ ا ًر ی  ع  مَّ ُه وَّ ا یَّ رَّ ر ً ٍة ش  ر َّ ٰقالَّ ذَّ ل  ِمث  مَّ ُه.یَّ ع   (5)رَّ

                                                             
 ، مقدم شده است.«اظ». وَ مَا اظ يُريدُ، در اصل: وَ ما يُريدُ اظ است که براي تأکود 1

 ، يعني: بسوار ستمکار.«ظُ م»، صوغ  مبالغه از «حآمظَ. »9

3 .91/17. 

1 .31/51. 

 .3ا  22/7. 5



 

 

 

 11 درس پنجم: خداشناسي )عَدل(

 ـ آشنايي با اصول عقايد 3

 خداشناسي )عَدل(

باودن خداوناد، پووناد    « حَکاوم »يکاي از صافات الهاي اسات کاه باا       « رَدل»

باشد، مانند ساير صفات؛ ر آت  يکي از صفات خداوند مي« رَدل»ناگسستني دارد، 

در ردياف توحواد قارار گريتاه      اينکه اين صفت نزد شوعه، جزو اصول مذه  و

دهاد،   را تشکول ماي « شوعه»، پاي  بسواري از رقايد «لهيردل اِ»است اين است که 

 رو به صورت اصل مستقل، رنوان گرديده است. از اين

، قبو  و ناپساند اسات و خداوناد هرگاز کاار قباو  و       «ظ م»شکي نوست که 

سات کاه خداوناد منازآه از     دهد چرا که روامل ظ م، چند چواز ا  ناپسند انمام نمي

 آنهاست، از جم ه:

کند که براي رسودن به اموري نوازمناد باشاد و از راه    ، کسي ظ م مي«نواز»ا   1

اهلُل است، « غَنآي و بي نواز مط ق»ظ م بتواند به آنها برسد، در حالي که خداوند  >وَّ
نِ  غَّ م ی ُ ُهوَّ ال  حَّ  ؛ُد<یال 

قبو  و ناپسند بودن ظ ام را نداناد،    کند که ، کسي ظ م مي«جهل و ناداني»ا   9

ل  ی  ل ِ ش  ك>وَّ اهلُل بِ است؛ « پايان ر م  نامحدود وبي»در حالي که خداوند،   ؛ٌم<یٍء عَّ

کند که از رياع ضارر و خطار از خاودش      ، کسي ظ م مي«رمز و ناتواني»ا   3

راجز است و براي رسودن به هدف، راهي جز ظ م ندارد، در حالي کاه خداوناد   

وِ باشد،  مي« درت نامتناهي و بي حدّق»داراي  قَّ ز ی ٌ >ِان َّ اهللَّ لَّ  ؛ٌز<یعَّ

لهي، بر اساس ردل و داد استوار اسات، و تکاالوف اياراد، بار     تمامي تکالوف اِ

ٰها<كَّ یُ >ٰلـا اساس قادرت و تواناايي آنهاسات     ـعَّ ـا ُوس 
ـا ِال ٰ س  ف  ـُف اهلُل نَّ و در روز  ،ل ِ

واان اياراد داوري خواهاد کارد، و     رستاخوز نوز، خداوند بر اسااس رادل و داد م  

ال  هوچگاه به ايراد نوکوکار و بدکار به يک چشم نگاه نخواهد کرد  مَّ ٰلا تُ یَّ >فَّ ـُم ظ  و  لَّ
ٌس ش   ف  ا ٰما ًئا وَّ ٰلا تُ ی  نَّ

نَّ ِال ٰ و  زَّ <ُك ج  ُلونَّ مَّ ع  ُتم  تَّ  .ن 
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 «3اقسام اسم »

 باشد. مي «رهمَعرفه و نَکَ»از جم ه تقسومات اسم: 

دکند، مانند:  : اسمي است که بر موجود معوّني داللت مي«مَعرفه» ه، محم   .مك 

ُجلکند، مانند:  : اسمي است که بر موجود نامعوّن داللت مي«نکره»  .ِكتاب، رَّ

 اقسام معرفه

ا اسام    1ا ضامور،    3ا اسام اشااره،     9ا رَ َام،    1معريه بر ش  قسم اسات:  

 ا معريه به اضايه. 1ا معريه به اَل،  5موصول، 

: اسمي است که نام انسان يا حووان و ياا مکاان معاوّن    عَلَم يا اسم خاصا   1

ن، ُذوالجناح، كربلاباشد، مانند:  س   .حَّ

: اسمي است که به وسو   ان به اشخاص و يا اشواء معوّن اشاره اسم اشارها   9

 )دور(. بعيد اسم اشاره)نزديک( و  اسم اشاره قريبشود، وبر دو قسم است:  مي

 )نزديک(، ربارتند از: اسم اشاره قريب

 ؛ )اين يک زن(ِذِه هٰ مفرد:           ؛ )اين يک مرد(ذاهٰ مفرد:   

ينذان، هٰ هٰ تثنوه: مذکر   يناتاِن،هٰ هٰ تثنوه:    (  مؤنث مرد دو اين)؛ذَّ  دو زن( ؛)ايناتَّ

 اينها چند زن(؛ )ءآلُؤ هٰ جمع:              ؛ )اينها چند مرد(ءآُؤلهٰ جمع:   

 )دور( ربارتند از: اسم اشاره بعيد

 )آنها، شامل زن و مرد(. ك  ئُاولٰ )اين يک زن(،  ك  ِتل  )اين يک مرد(؛  ك  لِ ٰذ 

 شود: ، از اين ک مات استفاده مي: براي اشاره به مکانيادسپاري

 )آنما(. ك  ُهنالِ  ،ك  ُهنا)اينما(،  ُهنا، هاُهنا

تار آن اسات کاه     ر بسواري از موارد مناس در ترجم  روان آيات به يارسي، د

 ترجمه کنوم، مانند:« اين»را به « ك  و ِتل   ك  لِ ٰذ »



 

 

 

 12 درس پنجم: خداشناسي )عَدل(

 )اين کتاب، هوچ شکي در آن نوست(. (2/2)ِه یبَّ ف  ي  ٰتاُب ٰلا رَّ ِك ال   كٰذلِ 

حَّ ِك اُت ال  یٰ اٰء  ك  ِتل    )اين آيات کتاب حکوم است(. (31/2)ِم یك  ٰتاِب ال 

 ، مانند:«چنون اين»، «گونه اين»د، شو نوز ترجمه مي «كٰذلِ كَّ »لفظ 

ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݘٰ ُم ال  ُك لَّ  اهلُل  ُن ي ِ بَّ ی ُ ك  ٰذلِ كَّ 
ݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 کند(. مي بوان شما براي را آيات خداوند چنون )اين (27/51)اِت یٰ ا

 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 5ـ  1

ٰلا  ب ُ یَّ وَّ ِلُم رَّ ًدا ك  ظ  حَّ ُقِضـ (11/71)اَّ ـبَّ  یَّ وَّ ِ وَّ ی  ق  حَّ ُهم  ِبـال  ُمونَّ یُ م  ٰلـاُهـنَّ لَّ  (31/21)ظ 
ٰماتُ  نَّ ٰماِان َّ و  زَّ ُلـونُك ج  مَّ ع  ُتم  تَّ ٰمـا تُ  (22/4)ن  اٰمـاوَّ

نَّ ِال ٰ و  ـزَّ ُلـونَّ ُك ج  مَّ ع  ُتم  تَّ ن 
ُهم  اهلُل وَّ لٰ  مَّ لَّ ٰما ظَّ ُهم  ٰك ن  ِك وَّ ُفس  ن  ِلُمونَّ یَّ اُنوا اَّ  (12/33)ظ 

ٰما  ُهم  وَّ لٰ یَّ انَّ اهلُل لِ ٰك فَّ ِلمَّ ُهم  ٰك ن  ِك ظ  ُفس  ن  )یَّ اُنوا اَّ ِلُمونَّ  (31/1ظ 
ٰر ی ُ اَّ  آیٰ  ُففَّ ُتُم ال  ن  اُس اَّ ا الن ٰ نِ آهَّ غَّ م   ی ُ ُء ِالَّی اهلِل وَّ اهلُل ُهوَّ ال  حَّ  (35/15)ُد یال 

اهلُل  ِ یَّ وَّ ُم ٰما ف
لَّ ٰما  یع  ٰمٰواِت وَّ ِ الس   اهلُل ِب  یف ِض وَّ ر  اَّ   ل ِ كُ ال 

ل  ی  ش   .(71/12)ٌم یٍء عَّ
ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجه يرمايود. قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

 ا اسم معريه و نکره را تعريف نموده و براي هر يک مثالي بزنود. 5ا  3

 وده و براي هر يک مثالي بزنود.ا اسم اشاره قري  و بعود را تعريف نم 5ا  1

ا از معناي آيات و ربارات درس و مبحث ردل الهي، چه يهموديد، باه    5ا   5

 صورت يشرده در چند سطر بنويسود.



 

 

 

 

 درس ششم

 معاد روز قيامت

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 امعن لغت

 پايان، انتها )در مقابل اول( (1)ٰءاِخر

 بوهوده، ناحق باِطل

ق َّ   درست )ضدباطل(، حق حَّ

وف  ترس، نگراني خَّ

يب  شک، ترديد رَّ

 شايسته، نوک صاِلح

نَّ   ايمان آورد، ارتقاد پودا کرد ٰءامَّ

ُل  جعَّ نَّ فَّ  آيا قرار بدهوم (2)اَّ

 شويد مي شويد،زنده مي برانگوخته ثونُتبعَّ 

ٰز   شويد پاداش داده مي یُتج 

ٰنا ق  لَّ  آيريديم ما خَّ

ِملَّ   رمل کرد، انمام داد عَّ

 معنا لغت

بَّت   س   آوري کرد، بدست آورد جمع كَّ

ُكُمونَّ  ح   کنود داوري و قضاوت مي تَّ

 کند ارتقاد پودا مي آورد، مي ايمان ُیؤِمُنونَّ 

ن َّ  عَّ مَّ ج   کند کند، گردآوري مي حتماد جمع مي یَّ

ُنونَّ  زَّ ح   شوند دوهگون ميان یَّ

ُكُم  ح   کند کند، قضاوت مي داوري مي یَّ

ِلُفون تَّ خ   کردند اختحف مي یَّ

ُمونَّ  لَّ  شوند مورد ستم واقع مي ُیظ 

 به سوي، تا، در ِاٰلی

نَّ  ي   بون، موان بَّ

 در في

فَّ  ی   چگونه، چه كَّ

 نَمعَلُ.(  اَيَنَمعَل: اَ )استفهام( آيا + ياَ + 9يَوْمُ االخِر: روز قوامت  )( 1)
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2

ِق یَّ م  ُك ـ ِان َّ  1 مَّ ال  . )ٰی و  ُثونَّ عَّ ِة ُتب   (23/12امَّ
ال  یُ ـ  2 ِمُنونَّ ِباهلِل وَّ ِم ال  یَّ ؤ   (.3/117ٰاِخِر. )و 
اهلُل  3 ِق یَّ م  ُك نَّ ی  ُم بَّ ُك ح  یـ فَّ مَّ ال  ِة. )ٰی و   (7/117امَّ
ن َّ یَّ ـ لَّ  7 عَّ مَّ ِق یَّ ی م  ِالٰ ُك ج  ِم ال  ِة ٰلا رَّ ٰی و   (2/12ِه. )یبَّ ف  ي  امَّ
ٰمآءَّ  5 ا الس   نَّ ق  لَّ ض  وَّ ٰما بَّ  ـ وَّ ٰما خَّ ر  اَّ ُهٰما ٰباِطًلا. )ی  وَّ ال   (31/24نَّ
ض  وَّ ٰما بَّ  2 ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال  ا الس   نَّ ق  لَّ ِ ی  ـ ٰما خَّ ق  حَّ ا ِبال 

ُهٰما ِال ٰ  (15/15. )نَّ
اهلُل  4 ُهم  ی  ُم بَّ ُك ح  یَّ ـ فَّ ِق یَّ  نَّ مَّ ال  ِة ف  ٰی و  . )یَّ ِه یاُنوا ف  ٰـ كٰما یامَّ ِلُفونَّ تَّ  (2/113خ 
ٰواز   1 مَّ

ُع ال  ض  نَّ طَّ لِ یـ وَّ ِقس  ِق یَّ نَّ ال  ِم ال  ٌس ش  ٰی و  ف  ُم نَّ لَّ ٰلا ُتظ  ِة فَّ  (21/74ًئا. )ی  امَّ
ِلم   1 ُمس  ُل ال  عَّ ج  نَّ فَّ ِرم  كَّ   (1)نَّ يـ اَّ ُمج  ح  ی  ك  م  ُك نَّ ٰما لَّ يال  . )ُك فَّ تَّ  (2/35ُمونَّ
نَّ ِباهلِل وَّ ال   11 ن  ٰءامَّ ـیَّ ـ مَّ لَّ ٌف عَّ ـو  ٰلـا خَّ ِمـلَّ ٰصـاِلًحا فَّ ٰاِخِر وَّ عَّ ِم ال  ِهم  وَّ ٰلـا ی  و 

. )یَّ ُهم   ُنونَّ زَّ  (5/21ح 
ـٰز  11 ِ وَّ ِلُتج  ق  حَّ ض  ِبـال  ر  ـاَّ ـٰمٰواِت وَّ ال  ـقَّ اهلُل الس   لَّ ـٍس ِبٰمـا ُكـی ـ وَّ خَّ ف  ل ُ نَّ
بَّت  وَّ ُهم  ٰلا كَّ  . )یُ س  ُمونَّ لَّ  (75/22ظ 

ـٰمٰواِت  ـا الس   نَّ ق  لَّ ض  وَّ ٰمـا بَّ  وَّ ٰما خَّ ر  ـاَّ ُهٰمـا ٰلـاِعب  یوَّ ال  ٰنـا ُهٰمـا ينَّ ق  لَّ نَّ ٰمـا خَّ
ِ وَّ لٰ  ق  حَّ ا ِبال 

ُهم  ٰلا ك  ن َّ اَّ ِك ِال ٰ رَّ ُمونَّ )یَّ ثَّ لَّ  (31ـ  77/31ع 
                                                             

باشد و همچون مُمرمون )جماع مُمارم(    . مُس ِمون )جمع مُس ِم( همان معناي مس مان مي1

 شود شما را. چه مي«: ما لَکُم»باشد؛  همان معناي ممرم و گنهکار مي
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 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 معاد روز قيامت

 وادتي باه اهموّاتِ   در قرآن کريم، بعد از مسأل  توحود، هوچ يک از مساائل رق 

باشد،  رسد، و نزديک به يک سوم آيات قرآن، در رابطه با معاد مي مسأل  معاد نمي

و حدود سي مورد بعد از ايمان به خداوند، موضوع ايمان به جهان ديگار مطارح   

ِمُنونَّ ِباهلِل وَّ الی>وَّ شده است،  ٰاِخِر<یَّ ؤ  ِم ال  چرا که ايمان به خداوند و حکمت و ؛ و 

 گردد. دالت او بدون ايمان به معاد، کامل نميقدرت و ر

دهاد کاه هماه چواز بار       يک مطالع  اجمالي در وضع جهان هستي، نشان ماي 

 اي آيريده شده است. اساس هدف و حکمت و نظم و برنامه

حال اگر چنون يرض کنوم که مرگ براي انسان، پايان همه چوز اسات، و اگار   

  پاوچ و رَبَاث و بوهاوده خواهاد باود، و      بعد از اين جهان، قوامتي نباشد، آيرين

ٰحانَّ کند،  خداوند حکوم هرگز کار رَبَث نمي تَّ ٰهٰذا ٰباِطًلا ُسب  ق  لَّ ٰنا ٰما خَّ ب َّ آيا ؛ <ك  >رَّ

اي به اندازن جهاان هساتي بگساتراند و هما       باور کردني است که خداوند، سفره

ده و سافره  وسائل را براي انسان يراهم کند و سپس با مردن، همه چواز تماام شا   

 با حکمت خداوند حکوم هرگز سازگار نوست. اينبرچوده شوده 

دهد که  تاريخ گذشت  انسان و حوادث امروز به خوبي نشان مياز سوي ديگر: 

اِحقا  حَقآ مظ ومان و کوفر ظالمان هرگز در اين جهان به طور کامل انمام نشاده  

ز اين جهان، قوامت باشد کند که پس ا است، از اين رو ردالت پروردگار اقتضا مي

 و بدان رسودگي شود،خوبان و حساب و جزايي بايد باشد تا به هم  ارمال 

ِلم   >اَّ  ُمس  ُل ال  عَّ ج  نَّ ِرم  ك  نَّ يفَّ ُمج  ح  ی  ك  م  كنَّ ٰما لَّ يال  <ُك فَّ تَّ  .ُمونَّ
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 «4اقسام اسم »

 است. «ضمير»يکي از اقسام اسم معريه، 

شاود و از تکارار آن ج اوگوري     اي است که جانشون اسام ماي   : ک مه«ضمير»

ُه نمايد؛ مانند:  مي  )او نويسنده است(. ُهوَّ كاِتٌب )کتاب (،  ِكتابَّ

 .«مُنفصل»و  «مُتّصل»، بر دو قسم است: «ضمير»

آيند، ب کاه   : ضمائري هستند که به تنهايي و به طور مستقل نمي«ضمير متّصل»

 باشند، و ربارتند از: يهموشه به ک م  ديگري متحل م
 

 معنا مؤنث ركمذ غهیا صیلفظ 

 بيغا
 مفرد
 هیتثن

 جمع

 ُه  ِه 
 ُهٰما
 ُهم  

 ٰها
 ُهٰما
 ُهن َّ 

 او ـ آن
 آنها ـ آنان
 آنها ـ آنان

 مخاطب
 مفرد
 هیتثن

 جمع

 ك  
 ٰماكُ 
 م  كُ 

 ِك 
 ٰماكُ 
 ن َّ كُ 

 تو
 شما
 شما

مكُمتِ  ه ل ِ حدَّ  وَّ
عَّ الغ  ریمَّ

 ی
 نا

ن  مَّ
 ما

 

ئر متحل، اگر به دنبال اسم بوايند، معناي مالکوّت و داراياي را  ضما يادسپاري:

رساند و اگر به دنبال ايعال بوايناد، معنااي مفعاولي خواهناد داشات، در ايان        مي

ـُه شود؛ مانند:  به معناي ضمور اضايه مي« را»صورت حرف  ُه )کتاب او(؛  ِكتابَّ ـرَّ ص   نَّ

 )ياري کرد او را(.
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آيناد و باه    به تنهايي و به طور مستقل مي : ضمائري هستند که«ضمير منفصل»

 .«منفصل منصوب»و  «منفصل مرفوع»شوند:  دو دسته تقسوم مي

ـاِ »: با اضايه نمودن لفاظ  «ضماير منفصل منصوب» ضامورهاي  باه ابتاداي    «ای ٰ

باه  « را»شوند و غالِبًا معنااي مفعاولي دارناد، از ايان رو حارف       متآحل ساخته مي

 و ربارتند از: ؛شود معناي آنها اضايه مي

، اِ ی ٰ اُهٰما، اِ ی ٰ اُه، اِ ی ٰ اِ  : بــــیاـغ  اُهن َّ ی ٰ اُهٰما، اِ ی ٰ اٰها، اِ ی ٰ اُهم 
، اِ ُك ای ٰ ٰما، اِ ُك ای ٰ ، اِ ك  ای ٰ : اِ  مخاطب  ن َّ ُك ای ٰ ٰما، اِ ُك ای ٰ ، اِ ِك ای ٰ م 

عَّ الغكمت م وحده و مَّ  اٰنای ٰ ، اِ یَّ ای ٰ ر: اِ یل 
 : ربارتند از:«ضماير منفصل مرفوع»

، ِه  بــــیاــغ ، ُهٰما، ُهم   ، ُهٰما، ُهن َّ یَّ : ُهوَّ
ن   مخاطب ، اَّ ن تَّ ن  : اَّ ن  ُتم  ُتٰما، اَّ ن  ، اَّ ن  ُتٰم ِت، اَّ  ُتن َّ ا، اَّ

ُن یلم وحده و مع الغكمت ح  ا، نَّ نَّ  ر: اَّ
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 5ـ  1

ٰنا ٰما  ب َّ ٰحانَّ رَّ تَّ ٰهٰذا ٰباِطًلا ُسب  ق  لَّ  (3/111) ك  خَّ
لَّ یٰ  ٌف عَّ و  مَّ وَّ ٰلیَّ ُم ال  ُك ی  ا ِعٰباِد ٰلا خَّ ُنونَّ ) آو  زَّ ح  ُتم  تَّ ن   (73/24اَّ
 
َّ
ا ُهوَّ لَّ  آهلُل ٰلٱ

ن َّ یَّ ِاٰلهَّ ِال ٰ عَّ مَّ ِق یَّ ی لٰ اِ م  ُك ح  ِم ال  ِة ٰلا رَّ ٰی و   (7/14ِه )یبَّ ف  ي  امَّ
 
َّ
ـٰزی یَّ ل  ٱ مَّ ُتج  ـٍس ِب ُكـو  ف  ـمَّ ال  ك  ٰمـا ل ُ نَّ ـبَّت  ٰلـا ُظل  ـس  ـر  یَّ مَّ ِان َّ اهللَّ س  ُع یو 

ِحٰساِب )  (71/14ال 
نَّ ِباهلِل وَّ ال   ن  ٰءامَّ ِهـم  وَّ یَّ مَّ ب   ـدَّ رَّ ُرُهم  ِعن  ج 

ُهم  اَّ لَّ ِملَّ ٰصاِلًحا فَّ ٰاِخِر وَّ عَّ ِم ال  و 
لَّ  ٌف عَّ و  ُنونَّ )یَّ ِهِم وَّ ٰلا ُهم  ی  ٰلا خَّ زَّ  (2/22ح 

بخوانود، در هنگاام  با دقآت و به صورت شمرده ا دو صفحه از قرآن را   5ا   9

 ايد، توجّه يرمايود. قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

ا ضمور را تعريف نموده و اقسام آن را باا نکار مثاال باراي هار ماورد         5ا   3

 توضو  يرمايود.

 ا ضمور منفحل مريوع را بشماريد و معناي هر يک را مشخص يرمايود. 5ا  1

از معناي آياات و رباارات درس و مبحاث معااد، چاه يهمودياد، باه         ا  5ا   5

 چند سطر بنويسود. صورت يشرده در



 

 

 

 

 درس هفتم

 اسامي روز قيامت

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

لیم  بسوار دردناک اَّ

عث  زنده شدنبرانگوختن،  بَّ

 خاک ُتراب

 جزا، آيون یند  

 سخت، محکم دیدش  

ذاب  رذاب، درد و رن  عَّ

ِسر سیر، عَّ  سخت و دشوار عَّ

صل  باطل از حقآ جدايي،جداکردن فَّ

 )جمع کاير( کايران كافرین،كافرون

 گاه وقت مُعوّن، ورده میقات

یل  ياَ + وَيل( واي)يَوَيلٌ: وَّ

 آسان یسیر

 معنا لغت

ئِ یَّ  مَّ  آن روز، چنون روزي ذو 

ذين
ل َّ  کساني که اَّ

ٰخاُف   ترسم مي اَّ

ٰر  د   آگاه کرد، يهماند یاَّ

ُبونَّ  ِ  کرديد تکذي  مي ُتكذ 

ِلُك  م   شود مالک مي تَّ

 کردند، ستم کردند ظ م ُظِلُموا

 گفتند ٰقاُلوا

ب ِ   خبر بده ئ  نَّ

 يراموش کردند نَُّسوا

 گويد مي ُقوُل یَّ 

 سپس ُثم َّ 
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 عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: ـ آيات و 2

ِل یَّ ـ ِان َّ  1 ص  فَّ مَّ ال   (.41/14ٰقاًتا )یانَّ م  ٰك و 
ِق یَّ م  ُك ـ ُثم َّ ِان َّ  2 مَّ ال  ُثونَّ )ٰی و  عَّ ِة ُتب   (.23/12امَّ
ٰهٰذا  3 ِث وَّ لٰ یَّ ـ فَّ ع  بَّ ِم ال  ُمونَّ )ُك ن َّ ِك و  لَّ ع   (.31/52م  ٰلا تَّ
د   7 ٰذاٌب ش  ُهم  عَّ ِحٰساِب )یَّ ِبٰما نَُّسوا ٌد یـ لَّ مَّ ال   (.31/22و 
لَّ  یـ ِان   5 ٰخاُف عَّ ٰذاب  ُك ی  اَّ ظ  یَّ م  عَّ ٍم عَّ  (.72/21ٍم )یو 
لَّ  یـ ِان   2 ٰخاُف عَّ ٰذاب  ُك ی  اَّ ل  یَّ م  عَّ ٍم اَّ  (.11/22ٍم )یو 
وَّ  4 ذ  ی  ـ فَّ

ٰذاِب يٌل ِلل َّ ُموا ِمن  عَّ لَّ ل  یَّ نَّ ظَّ ٍم اَّ  (.73/25ٍم )یو 
 ـ  1
َّ
ح  ٱ ٰمِن الر َّ ح  ِم الد   یَّ  ِك ِم ٰمالِ یلر َّ  (.7ـ  1/3ِن )يو 
ٰذلِ  1 ِمِئ یَّ  ك  ـ فَّ س  یَّ ٍذ و  ٌم عَّ ی ال  یو  لَّ  (.11ـ  47/1ٍر )یس  یَّ ُر ی  نَّ غَّ یاِفر  كٰ ٌر عَّ
ـــ وَّ ٰقــاُلوا  11 ــٰذا ی  ا وَّ ٰی ٰنــا ٰه ــلَّ ِم الــد   یَّ ــِن ٰهــٰذا يو  ــیَّ

ــِل ال َّ ص  فَّ ُم ال  ــِه ُك  یذ  و  ــُتم  ِب ن 
ُبونَّ )كَّ تُ  ِ  (.21ـ  34/21ذ 
ٰر  وَّ ـ  11 ِم الد   یَّ ٰما  ك  ٮٰما ُاد  ٰر  (1)ِن يو  د  ِم الد   یَّ ٰما  ك  ٮُثم َّ ٰما اَّ ِل یَّ ِن يو  م  مَّ ٰلا تَّ  ُك و 

ٍس ش   ف  ٌس ِلنَّ ف  ُر ئً ی  نَّ م  اَّ ِئ یَّ ا وَّ ال  مَّ  (.11-12/14) ِه ل ٰ ٍذ لِ و 

                                                             
چه »شود و معناي:  است که براي سؤال کردن به کار برده مي «استفهاموه»در اين آيه « ما. »1

 دهد. مي« چوزي، چوست
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 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 ها و اوصاف قيامت( )نام

قل هفتاد نام را انتخاب نموده کاه  ، حدّا«روز قوامت»و « معاد»قرآن ممود براي 
کند و اين به خااطر آن اسات کاه در     به جزئوّاتِ اوصاف آن روز بزرگ، اشاره مي

دهد و هر يک از اين حاوادث،   قوامت، حوادث بسوار مخت ف و گوناگوني رخ مي
 باشد. اي از آن روز بزرگ مي نشانگر چهره

اي دارد، از  العاده ر تربوتي يو ها که مس ماد آثا قرآن براي نشان دادن اين ويژگي
هاي گوناگون استفاده نماوده تاا ترساوم ترقوقاي در ممماوع آياات از آن روز        نام

 العاده و تکان دهندن آن، کرده باشد. رظوم و حوادث يو 
 بدين قرار است:« روز قوامت»ها و اوصاف  بعضي از نام

 منان از کايران؛: روز جدايي حقآ از باطل، جدايي صفوف مؤ«يَومُ الفَصل»

 شوند؛ : روز رستاخوز، روزي که هم  مردگان برانگوخته مي«يَومُ البَعث»

 گورد؛ : روزي که تمامي ارمال، مورد محاسب  دقوق قرار مي«يَومُ الحِساب»

 ايتد؛ : روز بزرگي که امور بسوار مهمّي در آن، اتفا  مي«يَومٌ عَظيم»

 سوار دردناک و هموشگي است؛: روزي که رذاب  الوم و ب«يَومٌ اَليم»

: روز جزا، روزي که همه به پاداش و کوفر ارماال خاود خواهناد    «يَومُ الدّين»

 رسود؛

 : روزي که بر کايران بسوار سخت و طاقت يرسا و دردناک است؛«يَومٌ عَسير»

 : روز حق، ثابت و پابرجا، انکارناپذير و حتماد واقع خواهد شد؛«يَومُ الحَقّ»

دهنده و روشان و گوياا از آن    ها، تاب و بسوار رمو  و تکان ن نامهر يک از اي
هاا را   گويد و سرنوشت هم  انساان  ها را مي کند، تمام گفتني روز رظوم ترسوم مي

 دهد. در مواقف محشر در آن روز شرح مي
ها تأمل کند و با ديادن قباول، آنهاا را     ممکن نوست انسان در مممور  اين نام

 اي در او ايماد نکند. العاده ي يو ببوند و اثر تربوت
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 «اقسام فعل»
 .«ماضي، مضارع، امر»، بر سه قسم است: «فعل»
: يع ي است که بر حالتي يا انمام کاري در زمان گذشاته داللات   «فعل ماضي»

ِلمَّ نمايد، مانند:  رَّ )دانست، آگاه شد(،  عَّ ص   )ياري کرد(. نَّ
ست که بر حالتي يا انمام کاري در زمان حال ياا آيناده   : يع ي ا«فعل مضارع»

ُم داللت کند، مانند:  علَّ نُصُر شود(،  داند، آگاه مي )مي یَّ  کند(. )ياري مي یَّ

ـم  اِ : يع ي است که بر ط   حالت يا کاري داللت نماياد: مانناد:   «فعل امر» لَّ  ع 

 )ياري کن(. ُانُصر)بدان، آگاه شو(، 

 هاي افعال صيغه
هااي يارال کاه انماام دهنادن کاار ياا         : با توجّه به حالات «فعالهاي ا صيغه»

 به شرح زير دارد: «چهارده لفظ يا صيغه»باشد،  پديدآورنده حالت مي
 گويند؛ مانند: او، آنها؛ مي« غاي »يا يارل حضور ندارد که به آن 

 گويند؛ مانند: تو، شما. مي« مخاط »و يا حاضر است که به آن 
 وز بر دو قسم است: مُذَکَّر )مرد( و مؤنآث )زن(.و هر کدام از آنها ن

)دو  و هر يک از مذکآر و مؤنث نوز بر سه قسم است: مفرد )ياک نفار(،   
 نفر(، جمع )پو  از دو نفر(.

گويند؛ در اين صاورت اگار    مي« مُتَکِّم»و يا يارل، خود گوينده است که به آن 
، مانناد: مَان، وياا باه     گويناد  مي «هحدَوَ ممُتَکَ ِّ»يعل را تنها به خودش نسبت دهد 

 ، مانند: ما.گويند مي «مُتِکَ ِّم مَعَ الغَور»دهد  نسبت ميخود و ديگري 
 براي دو معنا آشنا شديد: «ما»در درس دوم با کاربرد لفظ مشترک  يادسپاري:

ٰما ِمن  ِالٰ نايوه، مانند:  «ما»ا  1  وَّ
 ؛ا اهللٍه ِال َّ

ِ : موصوله، مانند «ما» ا 9 ُه ٰما ف
ِ  یلَّ ٰمٰواِت وَّ ٰما ف ِض  یالس   ر  اَّ  .ال 

 است؛ «استفهام»براي  «ما»کاربرد ديگر لفظ مشترک 
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 رود. اسمي است که براي پرسودن به کار مي اسم استفهام:

 هاي استفهام، ربارتند از: بعضي از اسم

ٰر  آوَّ مٰ ، )چه چوزي، چوست(، مانند: «ما» د  ِم الد   یَّ ٰما  كٮاَّ  .(34/21) ِن يو 
ن  » ن  )چه کسي(، مانند:  1«مَّ ُزقُ یَّ ُقل  مَّ ٰم ُك ر  ِض )وَّ ال   ِء آم  ِمنَّ الس   ر   .(11/31اَّ
فَّ » ی  ٰلا ، )چگونه(، مانند: «كَّ فَّ ِاِبِل یَّ اَّ ُظُرونَّ ِال ی ال  تَّ )ی  ك  ن   .(11/14فَّ ُخِلقَّ

  

                                                             
ِه »موصوله، )کسي که، هر آن کس که(، مانند: « مَن»باشد،  نوز از الفا  مشترک مي« مَنْ. »1 لِل ٰ

ِض  ر  ـن  فِـی الـاَّ مَّ مواِت وَّ ن  فِی الس   ـ»استفهاموه، )چاه کساي(، مانناد:    « مَنْ»؛ «مَّ ـن  یَّ ـٰمآء وَّ ُقـل  مَّ رُزُقُكم  ِمـنَّ الس  
ِض  ر  اَّ  .«ال 
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 جمه نماييد:ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس تر 5ـ  1

ق ُ یَّ ال   ك  ٰذلِ  حَّ ُم ال  ِسٌر )یَّ اِفُرونَّ ٰهٰذا كٰ ُقوُل ال  یَّ  (41/31) و  ٌم عَّ  (57/1و 
م   ٰعالَّ ب ِ ال  ِض رَّ ر  اَّ ب ِ ال  ٰمٰواِت وَّ رَّ ب ِ الس   ُد رَّ م  حَّ ِه ال  ِلل ٰ  (75/32نَّ )يفَّ

ر   ِحٰساِب )یِان َّ اهللَّ س  ِق یَّ م  ُك ُثم َّ ِان َّ ( 71/14ُع ال  مَّ ال  ِة ٰی و  ُثونَّ )امَّ عَّ  (23/12ُتب 
ب ِ  ن   ی  ِعٰباد   ئ  نَّ ح   یاَّ ُفوُر الر َّ غَّ ا ال  نَّ ٰذابیاَّ ن َّ عَّ ل   یِم وَّ اَّ اَّ ٰذاُب ال  عَّ  (15/51ُم )یُهوَّ ال 
اُس ِان  ی ُ اَّ  آیٰ  ا الن ٰ ُتم  ُك هَّ ِث ي  رَّ  یف   ن  ع  بَّ ٰنا ٍب ِمنَّ ال  ق  لَّ اخَّ ِان ٰ  .م  ِمن  ُتٰراٍب ُك فَّ

قَّ اهلُل الس    لَّ ض  ِبال  ٰمٰواِت وَّ ــوَّ خَّ ر  اَّ ِ وَّ ِلُتج  ــال  ق  ف  ــــُك ی ٰز ــحَّ ٰما ــــٍس ِب ـــل ُ نَّ
ُهم  ٰلا كَّ  بَّت  وَّ ُمونَّ )یُ س  لَّ  (75/22ظ 

ا دو صفحه از قرآن را با دقآت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجّه يرمايود. که به نهن سپردهقرائت به معاني ک ماتي 

 است، با نکر مثال براي هر مورد. ا ايعال بر چند قسم 5ا  3

 ا هر يک از ايعال، چند لفظ و صوغه دارند، مشروحاد توضو  دهود. 5ا  1

ا از معناي آيات مربوط به اسامي روز قوامت، چه يهموديد، به صاورت    5ا   5

 يشرده در چند سطر بنويسود.

 



 

 

 

 

 درس هشتم

 دالئل اثبات معاد

اريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و      ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپ   1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

 ها جمع: اَثَر = نشانه ٰءاٰثار

ر كبَّ  تر بزرگ اَّ

ر كثَّ  بوشتر اَّ

ة ر َّ ل مَّ و َّ  اولون بار اَّ

ن وَّ ه   تر آسان اَّ

لٰ   ب ه، آري یبَّ

 خاک ُتراب

ق ل   آيرين ، آيريدن خَّ

میم  پوسوده رَّ

ٰكاء  ، شريکانتانشريک( )جمع ُشرَّ

 ها )جمع رَظم(، استخوان ظامِع 

 توانا، قدرتمند قاِدر

 معنا لغت

یس    نوست لَّ

یی  زنده کننده ُمح 

ی ِ   مُرده )مَوت = مردن( ت  مَّ

اَّ  ن ش   ايماد کرد، تربوت کرد اَّ

 بنگر، نگاه کن ُانُظر

ُلقَّ  ن  یخ   اينکه بوايريند اَّ

جون  شويد خارج مي ُتخرَّ

 کنوم يخارج م ُج   ُنخرِ 

أیَّ  دَّ  کند کند، ايماد مي آغاز مي ب 

 سازد خارج مي ُج   خرِ یُ 

و  یَّ   ديدند رَّ

 گرداند باز مي عیدیُ 
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2

 ـ  1
َّ
قَّ ُثم َّ یَّ هلُل ٱ ل  خَّ  ال 

ُ
أ دَّ ُعونَّ )ی  ُدُه ُثم َّ ِالَّ یع  یُ ب  جَّ  (31/11ِه ُتر 

2  
 یَّ  یذ  ـ وَّ ُهوَّ ال َّ

ُ
أ دَّ قَّ ُثم َّ  ب  ل  خَّ لَّ یع  یُ ال  ُن عَّ وَّ ه   (31/24ِه )ی  ُدُه وَّ ُهوَّ اَّ

ــ 3 وَّ لَّ ــذ   (1)س  ی  ـ اَّ
ِض ِبقــ یال َّ ر  ــاَّ ــٰمٰواِت وَّ ال  ــقَّ الس   لَّ ــ (2)اِدرٍ ٰـ خَّ ٰل ن  عَّ ــقَّ یَّ ی اَّ ُل خ 

لٰ  ُهم  بَّ لَّ  ی وَّ ُهوَّ ال  ِمث 
ل ٰ ل  اُق ال  خَّ  (.32/11) ُم یعَّ

ــ 7 ــٰمٰواِت وَّ ال  ــُق الس   ل  خَّ ِض اَّ ـ لَّ ر  ــاِس وَّ لٰ ك  اَّ ــِق الن ٰ ل  ــُر ِمــن  خَّ ــرَّ ك  ن َّ اَّ ِكــبَّ ثَّ
اِس ٰلا  ُمونَّ )یَّ الن ٰ لَّ  (71/54ع 

ُه  5  یَّ ـ ِان َّ
ُ
أ دَّ قَّ ُثم َّ  ب  ل  خَّ ـزِ یَّ ُدُه لِ یـع  یُ ال  ـذ   یج 

ـاِلٰحاِت يال َّ ِمُلـوا الص ٰ ُنـوا وَّ عَّ نَّ ٰءامَّ
ِط ) ِقس   (11/7ِبال 

ـرِ یُ ـ  2 ـ  خ  حَّ مَّ  ی َّ ُج ال  ـِمـنَّ ال  ـرِ یُ ِت وَّ ی ِ مَّ   خ  ـُج ال  ـی ِ حَّ ـیُ وَّ  ی ِ تَّ ِمـنَّ ال  ض   ِی ح  ر  ـاَّ ال 
ِتٰها وَّ  و  دَّ مَّ ع  ونَّ ) كٰذلِ ك  بَّ ِرجَّ  (31/11ُتخ 

ُظر   4 ان  ِت اهلِل لٰ اِ ـ فَّ مَّ ح  ِتٰهـا ِان َّ ٰذِلـ ِی ح  یُ فَّ ی  ك  ی ٰءاٰثاِر رَّ و  ـدَّ مَّ ع  ض  بَّ ر  ـاَّ  ك  ال 
ٰ  ِی ُمح  لَّ  ت و  مَّ لٰ ال  د  ی  ل ِ ش  ُك ی ی وَّ ُهوَّ عَّ  (31/51) ٌر یٍء قَّ
ـی ُ اَّ  آیٰ ـ  1 ا الن ٰ ـ اِ اُس هَّ ـُتم  ف ـِث فَّ يـ رَّ  ین  ُكن  ع  بَّ ـِا ٍب ِمـنَّ ال  ٰنـن ٰ ق  لَّ اُكم  ِمـن  ا خَّ

ــٍة ُثــم َّ  اٍب ُثــم َّ ُتــٰر  فَّ ــِرُجُكم  ِطف   ُثــم َّ ... ِمــن  ُنف  ــ ن َّ اَّ ِلــك  ِبــٰذ  ...اًلــُنخ  هَّ ُهــوَّ الل ٰ
ق ُ  حَّ ٰ  ِی ح  یُ ُه ن َّ  اَّ وَّ  ال  ت و  مَّ لٰ ن َّ  اَّ وَّ   یال      ُكل ِ   یُه عَّ

د   ی  ش   (2ـ  22/5) ٌر یٍء قَّ
                                                             

 . اَوَ لَوْسَ = اَ حرف استفهام )آيا( + وَ + لَوْسَ = و آيا نوست.1

 . بِقادِرٍ = باِ + قادر.9
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 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 )دالئل اثبات معاد(

هاي يراواني وجود دارد که در شکل  ، راهمعاد در قرآن ممود براي اثبات اِمکان

 استدالل منطقي ررضه شده است، از جم ه آنها: 

ـذ  ا يادآوري آيارين  نخساتون     1
ـدَّ یَّ  ی>ُهـوَّ ال َّ ـقَّ ُثـ اُ ب  ل  خَّ ُن یـع  یُ م َّ ال  ـوَّ ه  ُدُه وَّ ُهـوَّ اَّ

لَّ  ـعَّ تاوجهّي و غف ات از آيارين      يکي از ر ل اص ي انکار مخالفان معاد، باي ؛ ِه<ی 

يرماياد: کساي کاه آيارين  را      باشد که خداوند در پاسخ مي ها مي نخستون انسان

شاک ايان ساخن از     تر اسات؛ باي   آغاز کرده، بازگرداندن دوبارن آن براي او آسان

پايان خداوناد،   ا در برابر قدرت مط قه و بيگان و با منطق آنهاست و اِلآديدگاه بند

 آسان و مشکل مفهومي ندارد و همه چوز براي او يکسان است.

وَّ لَّ پايان خداوند  ا قدرت بي  9 ذ  ی  >اَّ
ٰلـ یس  ال َّ ٍر عَّ ِض ِبٰقـادَّ ر  اَّ ٰمٰواِت وَّ ال  قَّ الس   لَّ ی خَّ

ن   <یَّ اَّ ُهم  لَّ ُلـُق ِمـث  پاياان اوسات کاه در     خداوند متعال، قدرت بييکي از صفات ؛ خ 

ماناد   بحث صفات خداوند بوان گرديد، با قبول چنون اص ي، جاي سؤال باقي نمي

 شوند. ها دو مرتبه زنده مي که چگونه انسان

ــیُ >وَّ ا زناادگي پااس از ماارگ گواهااان     3 ِتٰهــا وَّ  ِی ح  و  ــدَّ مَّ ع  ض  بَّ ر  ــاَّ ــال   ك  ٰذلِ ك 
> ُجونَّ رَّ هااي معااد را در    شما همواره با چشام خاود صاحنه    يرمايد: قرآن مي ؛ُتخ 

شاوند،   مورند و بار ديگر زنده ماي  بونود که چگونه موجوداتي مي زندگي روزانه مي

هايي از رستاخوز بزرگ و احواي مردگان و بازگشت ممدّد به زنادگي   ها نمونه اين

 است، آيا باز هم در مسأله معاد در شک و ترديد هستوده

از زمان قارار گاريتن   « نطفه»هايي که  نون؛ بررسي در دگرگونيا تَطَوّرات ج  1

کند، در حقوقت هار ياک    در جهان مرموز و پوچوده رَحِم تا به هنگام تولد طي مي

 اي از معاد است. از اين مراحل حوات تازه، و نمونه
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انگوز از يکسو دلول بر وجاود مبادأ راالِم و قاادري      هاي شگفت اگر دگرگوني

زند و  هاي شگرف بر آب مي گانه رَحِم، اين همه نق  هاي سه يکياست که در تار

از سوي ديگر اين تحوالت، شباهت زيادي به مسأله حوات پس از مارگ دارد، از  

 بر آن تکوه نموده است.« توحود و معاد»رو قرآن ممود در هر دو بحث  اين

نٰ ن ٰ اِ فَّ  >... ق  لَّ ٍة  اٍب ُثم َّ اُكم  ِمن  ُتٰر ا خَّ فَّ ًلـ ُثـم َّ ... ُثـم َّ ِمن  ُنف  ـِرُجُكم  ِطف  ِلـك  ٰذ  ...اُنخ 
ق ُ الل ٰ  ن َّ اَّ بِ  حَّ ٰ  ِی ح  یُ ُه ن َّ  اَّ وَّ  هَّ ُهوَّ ال  ت و  مَّ  ...< یال 
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 ـ آشنايي با زبان قرآن )ساختار فعلي ماضي( 4

 «.نَحَرَ»گانه يعل ماضي، بر اساس يعل  ساختار چهارده
 

 معنا فعل غهیا صیلفظ 

 ركب مذيغا
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 معج

رَّ  ص   نَّ
رَّ  ص   انَّ
ُر  ص   وانَّ

 ردك یاریمرد(  كی)آن 
 ردندك یاری)آن دو مرد( 
 ردندك یاری)آن مردان( 

 ب مؤنثيغا
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

رَّ  ص   ت  نَّ
رَّ  ص   تانَّ
ر   ص   نَّ نَّ

 ردك یاریزن(  كی)آن 
 ردندك یاری)آن دو زن( 
 ردندك یاری)آن زنان( 

 ركمخاطب مذ
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

ر   ص   ت  نَّ
ر   ص   ُتٰمانَّ

ر   ص   ُتم  نَّ

 یردك یاریمرد(  كی)تو 
 دیردك یاری)شما دو مرد( 
 دیردك یاری)شما مردان( 

 مخاطب مؤنث
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

ر   ص   ِت نَّ
ر   ص   ُتٰمانَّ

ر   ص   ُتن َّ نَّ

 یردك یاریزن(  كی)تو 
 دیردك یاری)شما دو زن( 
 دیردك یاری)شما زنان( 

 هوحد مل  كمت
 ریمع الغ

ر   ص   ُت نَّ
ر   ص   نانَّ

ن(   ردمك یاری)مَّ
 میردك یاری)ما( 

 

شاويم کاه    هااي يعال ماضاي، متوجّاه ماي      : با کمي دقآت در صاوغه يادسپاري

هايي است که به آخر هر يک از آنها اضايه  ها، به خاطر نشانه اختحف معاني صوغه

 شده است.

سازند که به آنها ضامائر ياار ي گفتاه     انواع يارل را مشخص مي ها، اين نشانه

 .شود مي
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رَّ در: « الف»ضمائر يار ي يا بارز و آشکار است، مانند:  ص  ت انَّ رَّ ص  )تاء نشان   او نَّ

ُر مؤنث بودن يارل است(؛ و واو در:  ص  ر  ؛ و نون در: (1)وانَّ ص   و... نَّ نَّ

رَّ و يا مستتر و پنهان است، مانند هُوَ در:  ص  ت  ؛ و هِيَ در: نَّ رَّ ص   .نَّ

 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد:ـ آي 5ـ  1

كٰ  ل  ِمن  ُشرَّ ن  آُقل  هَّ قَّ ُثم َّ یَّ ِئُكم  مَّ ل  خَّ ُؤا ال  دَّ ـقَّ یَّ ُه ُدُه ُقِل الل ٰ یع  یُ  ب  ل  خَّ ُؤا ال  ـدَّ ب 
 (11/37) ُدُه یع  یُ  ُثم َّ 

ــ ــقَّ الل ٰ لَّ ــوَّ خَّ ــاٰو ٰم ُه الس   ل ِ اَّ اِت وَّ ا  ق  حَّ ــال  ض  ِب ــٰز    ر  ــ ُكــل َّ   ىوَّ ِلُتج  ــٍس ِبٰم ف  ا نَّ
بَّت  وَّ ُهم  لا  س  ُمونَّ یُ كَّ لَّ  (75/22) ظ 

ن  قٰ  ِعظ ِی ح  یُ الَّ مَّ م   یَّ امَّ وَّ ِه ٰـ ال  ا ال ذ  يی  ح  یُ ٌم ُقل  یرَّ ر َّ و َّ اَّ  آٰه اَّ ن ش  اَّ  یهَّ ٍة وَّ ُهـوَّ لَّ مَّ
ل     ِبُكل ِ  ٍق عَّ ل   (41ـ  32/41) ٌم یخَّ

م  اَّ  ا ك  یَّ وَّ لَّ و  قَّ ُثم َّ الل ٰ  ُئ ِد ب  یُ فَّ ی  رَّ ل  خَّ ی الل ٰ ٰذ  ن َّ اِ  ُدُه یع  یُ  ُه ال  لَّ    ٌر یس  یِه ِلك  عَّ
ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجّه يرمايود؛ قرائت به معاني ک مات که به نهن سپرده

ِلمَّ »ا چهارده صوغ  ايعال   5ا  3 ـبَّ )دانسات(،   عَّ تَّ را بنويساود باا   « )نوشات( كَّ

 معاني آنها؛

 ا چهارده يعل ماضي، چند ضمور بارز و چند ضمور مستتر دارنده 5ا  1

، چه يهموديد، به صاورت  «دالئل اثبات معاد»ا از معاني آيات مربوط به   5ا   5

 يشرده در چند سطر بنويسود.

                                                             
آورناد تاا واو جماع از غوار جماع تمواز داده        . در زبان ررب، بعد از واو جمع، الفي مي1

رَّ وَّ قال(شود،  مي ص  ُروا قال( ،)نَّ ص   .)نَّ



 

 

 

 

 درس نهم

 ضرورت بعثت انبياء

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 ات درس را ترجمه نماييد.عبار

 معنا لغت

 )جمع آيه(: نشانه، معمزه ٰءاٰیات

ة  اُمَّت، جمارت ُام َّ

ی     اُمِّيّ( درس ناخوانده )جمع ينُام ِ

ِی    روشن دلول و برهان نه(:وِّبَ )جمع ناتبَّ

ة  حمت، دلول، برهان ُحج َّ

ة  گفتار يا کردار درست ِحكمَّ

 هپوامبر، يرستاد رسول( )جمع ُرُسل

لال  گمراهي، انحراف ض 

 هاي آسماني کتاب، کتاب تابكِ 

 آشکار، روشن ُمبين

رین ِ  دهنده ر( بشارتمُبَشِآ )جمع ُمبَّش 

 دهنده ر( بوم)جمع مُنذِ ُمنِذرین

 معنا لغت

 سنم ترازو، وسو    میزان

 ( پوامبريّ)جمع نَبِ نبياءاَّ 

ث  برانگوز، بفرست ِابعَّ

لَّ   اختحف کردند فواِاختَّ

نا ل  س  ر   يرستاديم اَّ

ٰنا ل  زَّ ن   يرو يرستاديم، نازل کرديم اَّ

ثَّ  عَّ  يرستاد، برانگوخت بَّ

 کند تحوت مي تلوایَّ 

ك  یُ   کند پاک مي یزَّ

ُم یُ  ل ِ  دهد آموزد، آموزش مي مي عَّ

 خوزد دارد، برمي پا مي به ُقوُم یَّ 

 که( اگر، اگرچه )اَنْ = اين ِان  
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 ئت نموده و سپس ترجمه نماييد:ـ آيات و عبارات زير را قرا 2

ــر  ُرُســلً ـ  1 ِ
ــِذر  یا ُمبَّش  ــینَّ وَّ ُمن 

ل ٰ ــیَّ ا نَّ ِلئَّ ــُكــونَّ ِللن ٰ ــی الل ٰ لَّ ــاِس عَّ ــدَّ ِه ُحج َّ ع  ٌة بَّ
ز  انَّ الل ٰ ٰـ ُسِل وَّ كالر ُ  ك  یُه عَّ  (.7/125) ًمایًزا حَّ
ــد  ـ  2 قَّ ٰن اَّ لَّ ــل  س  ٰن ر  بَّ ا ُرُســلَّ ــی ِ ا ِبال  ــ اَّ اِت وَّ ٰن ٰن ل  زَّ ــا ن  ِكٰت ُهــُم ال  عَّ م  مَّ انَّ ٰز یــاب  وَّ ال 
ِط ُقومَّ الن ٰ یَّ لِ  ِقس   (.54/25) اُس ِبال 
ــــ  3

ـــثَّ فـِــ یذ  ُهـــوَّ ال َّ عَّ ل یبَّ ُســـولً ـيـــی   م ِ اُ ا  ُهم  نَّ رَّ ـــیَّ ا ِمـــن  لَّ ُلـــوا عَّ اِتـــِه یٰ ٰءاِهم  ی  ت 
ك   ُیـوَّ  ِكٰتـیُ ِهم  وَّ یزَّ ُمُهـُم ال  ل ِ ـةَّ وَّ عَّ مَّ ِحك  ـُل لَّ ٰـ ن  كـاِ اب  وَّ ال  ب  ـاُنوا ِمـن  قَّ  یف 

ٰل  (.22/2) ٍن ياٍل ُمب  ض 
ٰمـــــ  7 ٰن اَّ  آك  ــــل  س  ــــر  ُســــولً یا ف  ُكم  ُكم  رَّ ــــیَّ ا ِمــــن  لَّ ُلــــوا عَّ ــــیٰ ٰءاُكم  ی  ت  ا وَّ اِتٰن
ك   یُ  ِكٰتـیُ ُكم  وَّ یزَّ ُمُكُم ال  ل ِ ـةَّ وَّ عَّ مَّ ِحك  ُمُكـم  ٰمـیُ اب  وَّ ال  ل ِ ُكوُنـوا عَّ ـم  تَّ ا لَّ

ُمونَّ  لَّ ع   (.2/151) تَّ
اُس ٰـ كـ  5 ـاُ انَّ الن  ـاِحـًة ٰو م َّ ـثَّ الل ٰ عَّ بَّ ًة فَّ ـبِ ُه الن َّ دَّ ـر  يي   ِ

ـِذر  ینَّ ُمبَّش   نَّ وَّ ینَّ وَّ ُمن 
ِكٰت   اَّ  ُهُم ال  عَّ لَّ مَّ زَّ ِ ن  ق  حَّ ُكمَّ بَّ یَّ لِ    اب  ِبال  ُفوا ف  یاِس ف  نَّ الن ٰ ي  ح  لَّ تَّ ا اخ   (1).ِه یمَّ
ب َّ ـ  2 ــرَّ ــٰن ــث  ف  عَّ ُســولً یا وَّ اب  ُهم  ِهم  رَّ ــیَّ ا ِمــن  لَّ ــوا عَّ ُل ــُم عَّ یُ اِتــك  وَّ یٰ ٰءاِهم  ی  ت  ُمُه ل ِ

ِكٰت  ةَّ وَّ ال  مَّ ِحك  ك   یُ اب  وَّ ال  ز  اَّ ك  ن َّ اِ ِهم  یزَّ عَّ
ك  ین تَّ ال  حَّ  (.2/121) ُم یُز ال 

و مشتقات آن )از يعل ماضي و مضارع( وقتي بر سر يع اي  « کانَ»: لفظ يادسپاري

ُمـونکناد؛ مانناد:    )ماضي يا مضارع( بوايند، داللت بر اساتمرار ماي   علَّ ُكوُنـوا تَّ ـم  تَّ ، لَّ

ُتُب دانستود؛  نمي يعني: ك   نوشت. ، يعني: ميكانَّ یكتبنوشتم؛  ، يعني: ميُكنُت اَّ

                                                             
1 .9/913. 



 

 

 

 آشنايي با ترجمه و مفاهيم قرآن کريم  26

 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 )ضرورت بعثت انبياء(

تواند باور نماياد کاه جهاان     کند، نمي انسان وقتي که به جهان آيرين  نظر مي

هدف آيريده شده باشد؛ و در مبحث خداشناساي روشان گردياد کاه      آيرين  بي

 د حکوم، جهان را براي هديي آيريده است.خداون

 است.« تکامل ابدي و داشتن زندگي جاودانه»ها  هدف از خ قت انسان

توانند مسائل مربوط به زندگي دنووي را درک  ها حداکثر با رقل خود مي انسان

زنادگي و جهاان گساتردن     ننمايند، اما در مسائل مربوط به سعادت و کمال، آيناد 

رو خداونااد حکااوم، پوااامبراني معحااوم را بااراي  ننااد، از اياانپااس از ماارگ، ناتوا

ك   ُیـوَّ >ها جهت رسودن به کماال واقعاي يرساتاد اسات      راهنمايي انسان ُكم  وَّ یزَّ
ِكتٰ یُ  ُمُكُم ال  ل ِ ةَّ وَّ عَّ مَّ ِحك  ُمُكم  مٰ یُ اب  وَّ ال  ل ِ ُمونَّ عَّ لَّ ع  ُكوُنوا تَّ م  تَّ  .<ا لَّ

اسات،  « دالت اجتماري در جامعهبرقراري ر»ديگر از اهداف بعثت انبواء، يکي 

که شامل معمزات و دالئل « بوّنات»و خداوند پوامبراني را يرستاد با دالئ ي روشن 

که شامل بوان معارف و رقائاد  « کتاب»رق ي بر حقانوّت دروت آنهاست، همراه با 

که به معني قوانوني اسات کاه معواار سانم      « موزان»ام و اخح  است، و کو اح

باشد، تا جوامع انساني بار اثار تربوات انبوااء،      ها و حق از باطل مي يها و بد نوکي

ِط<یَّ >لِ ردل و داد را در جامعه برقرار سازند  ِقس  اُس ِبال   .ُقومَّ الن ٰ

هااي لماوج و    بار انساان  « اِتماام حمّات  »يکي ديگر از اهداف بعثات انبوااء،   

بونناد و از   خودخواهي است که دروت انبواء را مخالفِ منايع ارمال خاوي  ماي  

لهاي آماده   زنند؛ تا روز قوامت، ادرا نکنند که اگار پواامبران اِ   پذيرش آن سرباز مي

ـ>ِلئَّ کرديم،  بودند، با آغوش باز از آنها استقبال مي
ـُكـیَّ ا ل ٰ لَّ ـاِس عَّ ـًة  یونَّ ِللن ٰ اهلِل ُحج َّ

ُسِل< دَّ الر ُ ع   .بَّ
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 )ساختار فعل مضارع(

 شود به اين ترتو : ساخته مي «فعل ماضي»ز ، ا«فعل مضارع»

 آوريم؛ را بر سر يعل ماضي مي «ي، ت، أ، ن»ا يکي از حروف مضارره  1

 کنوم؛ ا ياءُ الفعل آن را ساکن مي 9

 دهوم؛ تغوور مي« نامه لغت»ا رون الفعل را با مراجعه به  3

مفتاوح و  دهوم )ريع دادن به اضايه کردن ضمه يا ناون   ا آخر آن را ريع مي  1

ِرُبونَّ باشد مانند:  مکسور به آخر آن مي ض  ِرباِن، یَّ ض  ِرُب، یَّ ض   (؛یَّ
 

 معنا فعل غهیا صیلفظ 

 ركب مذيغا
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

 رُـ نُص ی
 اِن نُصری
 ونَّ نُصُر ی

 ندك یم یاریمرد(  كی)آن 
 نندك یم یاری)آن دو مرد( 
 نندك یم یاری)آن مردان( 

 ب مؤنثيغا
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

 رُـ نُص تَّ 
نُصٰر   اِن تَّ

ُصر   ن   نَّ تَّ

 ندك یم یاریزن(  كی)آن 
 نندك یم یاری)آن دو زن( 
 نندك یم یاری)آن زنان( 

 ركمخاطب مذ
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

نُص   رُـ تَّ
ُصٰر  ن   اِن تَّ

ُصر ن   ُونَّ تَّ

 ینك یم یاریمرد(  كی)تو 
 دينك یم یاری)شما دو مرد( 
 دينك یم یاری)شما مردان( 

 مخاطب مؤنث
 مفرد

ن ٰ مُ   یثَّ
 جمع

ُص  ن   رُـ تَّ
ُصٰر  ن   اِن تَّ

ُصر   ن   نَّ تَّ

 ینك یم یاریزن(  كی)تو 
 دينك یم یاری)شما دو زن( 
 دينك یم یاری)شما زنان( 



 

 

 

 آشنايي با ترجمه و مفاهيم قرآن کريم  28

 مل  كمت
 هوحد
 ریمع الغ

ُص اَّ   رُـ ن 
ُص نَّ   رُـ ن 

ن(   نمك یم یاری)مَّ
 مينك یم یاری)ما( 

در « الف: » : ضمور يار ي در مضارع نوز يا بارز و آشکار است؛ ماننديادسپاري

ض  هاي مذکر و مؤنث  مُثنآي ِربٰ ِربٰ )یَّ ض  ، هاي ماذکر   در جمع« واو»، 1اِن(اِن، تَّ ـِرُبونَّ ض  )یَّ
) ِرُبونَّ ض  (هااي مؤناث    در جماع « ناون »، تَّ نَّ ـِرب  ض  ، تَّ نَّ ـِرب  ض  در مفارد مؤناث   « ي»، )یَّ

ِرب  مخال   ض  ()تَّ  .ينَّ

ـدر  «ُهـوَّ »و يا ضمور يار ي مستتر و پنهان است؛ مانناد:   ض  )مفارد، ماذکآر،    ِرُب یَّ

ـِرُب در  «یَّ ِهــ»، غاياا ( ض  ن ـتَّ »)مفاارد مؤنااث غاياا (، تَّ ــِرُب در  «اَّ ض  )مفاارد مااذکر تَّ

ا»مخاط (،  نَّ ِرُب در  «اَّ ض  ُن »و  )متک م وحده(اَّ ح  ِرُب در  «نَّ ض   .)متک آم مع الغور( نَّ

  

                                                             
باشاد و   بودن يعل و نون مسکور، نشان  مريوع بودن مي« مُثنآي»، الف نشان  «يَضْرِبانِ». در 1

 بودن يعل و نون مفتوح نشان  مريوع بودن آن است.« جمع»، واو نشان  «يَضرِبُونَ»همچون در 
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 جمه نماييد:ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس تر 5ـ  1

د   قَّ لَّ ٰن اَّ وَّ ل  س  ِذر  یا ف  ر  ِك  اَّ  آٰم ن َّ اِ الَّ قٰ  (34/42) نَّ یِهم  ُمن  ب   ُسوُل رَّ ا رَّ  (11/11) نَّ
ٰن اَّ  آوَّ ٰم  ل  س   اِ اك  ر 

ٰع ل ٰ ًة ِلل  مَّ ح  م  ا رَّ ٌد وَّ ٰم  (21/114) نَّ يالَّ م   اِ  ا ُمحَّ
ُسوٌل ل ٰ  (3/177) ا رَّ

ا الن ٰ ی ُ اَّ  آیٰ  د  ٰج هَّ ُكُم الر َّ آاُس قَّ ِ ُسوُل ِب ءَّ ق  حَّ ُكم     ال  ب    (7/141) ِمن  رَّ
ٰن اَّ  آن ٰ اِ  ل  زَّ ِكٰت ی  لَّ اِ  آن  ِ ك  ال  ق  حَّ ُكمَّ بَّ    اب  ِبال  ح   (7/115) اِس نَّ الن ٰ يِلتَّ
ٰن اَّ اٌب ِكٰت  ل  زَّ رِ ی  لَّ اِ اُه ن  ُلٰم جَّ الن ٰ  ك  ِلُتخ   (17/1) ورِ لَّی الن ُ اِ اِت اس  ِمنَّ الظ 

نٰ  ث  عَّ د  بَّ قَّ ُس م َّ اُ    ُكل ِ  یا ف  وَّ لَّ ُبُدوا الل ٰ اَّ ا ولً ٍة رَّ ِنُبوا الف ٰ ِن اع  تَّ  (1)اُغوت  هَّ وَّ اج 
ــ ــثَّ ف  عَّ ــولً یبَّ ُس ــن  ِهم  رَّ ُفِســِهم  اَّ ا ِم ــیَّ ن  لَّ ــوا عَّ ُل ــِه وَّ یٰ ٰءاِهم  ی  ت  ــاِت ك   ُی ِهم  وَّ یزَّ

ِكٰت یُ  ُمُهُم ال  ل ِ ةَّ وَّ عَّ مَّ ِحك  ف  ٰـ ن  كاِ اب  وَّ ال 
ُل لَّ ب  ٰل یاُنوا ِمن  قَّ  (2)ٍن ياٍل ُمب  ض 

فحه از قرآن را با دقآت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام  ا دو ص  5ا   9

 ايد، توجّه يرمايود؛ قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

ُع »ا چهارده صوغ  ايعال  5ا  3 مَّ ج  ُكُم و یَّ ح   را بنويسود با معاني آنها؛ «یَّ

 ا چهارده يعل مضارع، چند ضمور بارز و چند ضمور مستتر دارنده 5ا  1
چاه يهمودياد، باه    « ضارورت بعثات انبوااء   »ا از معاني آيات مربوط به   5 ا  5

 صورت يشرده در چند سطر بنويسود.

 

                                                             
 ( اِجْتَنِوُا الطآاغوت = از طاغوت اجتناب )دوري( کنود.11/31. )1

9 .3/111. 



 

 

 

 

 درس دهم

 هاي شناخت پيامبران راه

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

ت   عَّ مَّ تَّ  جمع شود ِاج 

خ  برادر اَّ

 انسان ِانس

ی ِ  ةبَّ  دلول روشن )معمزه( نَّ

ينَّ یَّ  ی َّ بَّ  پو  از من دَّ

هیر  پشتوبان ظَّ

 مؤمن( ايمان آورندگان )جمع ُمؤِمنين

 گرايان، اهل باطل باطل ُمبِفلُونَّ 

ق ِ د   تحديق کننده ُمص 

عروف  خوب، پسنديده مَّ

كتوب  نوشته شده مَّ

 ناشايست، ناخوشايند رُمنِك 

 امعن لغت

 شتر ماده ناِقة

ٰتاب    شک و ترديد کرد ِار 

ن  یَّ   اين که بواورند أتوااَّ

ُخط ُ   نويسي مي تَّ

 آوردم بسوي شما م بِـ ِجئُتُك 

 آمد ٰجائَّت  

 توانند بواورند نمي أُتونٰلا یَّ 

 آيد مي أتییَّ 

 کنند پوروي مي ت َِّبُعونَّ یَّ 

 يابند مي ِجدونیَّ 

 دست راست مينیَّ 

هٰ یَّ   کند نهي مي ین 
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2

ُسولً ـ  1 ن    یلٰ اِ ا وَّ رَّ ٰر اِ  ی  بَّ ـ اَّ لَّ يئ  آس 
ـُتُكم  ِب  ین  ـد  ِجئ  ُكـم  یَّ اݘٰ ــــقَّ ب   ـ  ن َّ اِ  ...ٍة ِمـن  رَّ  یف

ݩݩݩݘ لَّ  ِلك  ٰذ  ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ
ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ُكم  یَّ اٰ  ِمن  اِ ًة لَّ ُتم  ُمؤ   (.3/71) نَّ ين  ُكن 

ُمودَّ   یلٰ اِ  وَّ ـ  2 ـٰیـالَّ اِلًحا ٰقـاُهم  ٰص ٰخ اَّ  (1)ثَّ ُبـُدوا الل ٰ ِم اع  ـو  ُكـم  ِمـن  هَّ ٰمـا قَّ ٍه ٰلـاِ  ا لَّ
د  ٰج ی  غَّ  ُكم  بَّ آُرُه قَّ ت  ُكم  ٰه ِی  ءَّ ب   ٌة ِمن  رَّ ُة الل ٰ ِذِه نٰ نَّ ُكم  اقَّ  (.4/43) ًة یَّ ٰءاِه لَّ
ِئِن ـ  3 لـ (2)ُقل  لَّ ِت ا  عَّ مَّ تَّ ِجـن ُ ِا اج  ـ ن ُس وَّ ال 

 
ٰل ـن  اَّ   یعَّ ـِل ٰهـیَّ ُتوا ِبِمث 

 
ُقـر  أ ا ال  ِن ٰءاذَّ

و  كیَّ ا ٰل ِلِه وَّ لَّ ُتونَّ ِبِمث 
 
ه  ٰـ أ

ٍض ظَّ ع  ُضُهم  ِلبَّ ع   (.14/11) ًرایانَّ بَّ
ٰذ ـ  7 ٰن اَّ ِلك  وَّ ك  ل  زَّ ـلَّ اِ  آن  ِكٰتـی  ِلـِه ِمـن  وَّ ٰمـ ...اب  ك  ال  ب  ُلـوا ِمـن  قَّ ت  ـتَّ تَّ ا ُكن 
ُه ِب اٍب وَّ ٰلِكٰت  ُخف  تٰ اًذا لَّ اِ ِنك  یم  يَّ ا تَّ ِفُلونَّ ر  ُمب   (.21/71) اب  ال 
ــر  س  ـیــالَّ ع  ذ  ٰقــاِ وَّ ـ  5 ــُن مَّ ــٰیــمَّ یَّ ی اب  ــٰر اِ  ی  ن  ـا بَّ  ــاِ لَّ يئ  آس 

ــ ین  ُســوُل الل ٰ ــاِ ِه رَّ ُكم  ی  لَّ
ًقا ِلٰمــ ِ ــد  ــُمص  ــنَّ ي  ا بَّ ــ ی َّ دَّ یَّ ٰر ِمــنَّ الت َّ ــوٍل و  ُس ــًرا ِبرَّ ِ ــاِة وَّ ُمبَّش   یَّ

 
ــِد  یت  أ ع   یِمــن  بَّ

ُمُه  ُد اَّ اس  مَّ  (.21/2) ح 
 ـ  2

َّ
 ٱ
ـِبُعونَّ الر َّ ت َّ یَّ نَّ يذ  ل َّ لـ ی َّ بِ ـُسولَّ الن َّ ـ ی َّ م ِ اُ ا 

ُهم  یَّ  یذ  ال َّ ـدَّ ُتوًبـا ِعن  ك  ـُه مَّ ِجُدونَّ
 ِ   یف

لالت َّ راِة وَّ ا  ج  ِا و  ُروِف وَّ یَّ ِل ین  ع  مَّ ُمُرُهم  ِبال 
 
ٰه یأ رِ ٮن  كَّ ُمن  ِن ال   .(3) ُهم  عَّ

                                                             
 م ثمود؛. ثو1

 . لَئِنْ = لاَ + اِنْ.9

3 .7/157. 
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 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 هاي شناخت پيامبران( )راه

توان پذيريت، به ويژه ادرااي بساوار    هوچ ادرايي را بدون دلول نميبدون شک 

رو معوارهايي براي شناخت  رف خداوند متعال، از اينطمهمّي همچون پوامبري از 

 باشد. مي «اِعجاز»پوامبران راستون از مدروّان دروغون، الزم است که يکي از آنها 

 «از توانايي بشر بيرون اسـت اي که  انجام امور خارق العاده»، يعني: «اِعجاز»

دهاد و   و مدّري نبوّت آن را براي اثبات ارتباط خود با خداوند متعاال انماام ماي   

لـ>نمايد  همه را براي مقاب ه و معارضه دروت مي ـِت ا  عَّ مَّ تَّ ـِئِن اج  ِجـن ُ ِا ُقل  لَّ  ن ُس وَّ ال 
لٰ  ِل هٰ یَّ ن  اَّ   یعَّ ُتوا ِبِمث 

 
ُقر  ذَّ أ ُتونَّ ِبِمث  یَّ ا ِن ٰلٰءاا ال 

 
 .<ِلِه أ

راه دوم براي شناخت پوامبر، آن است که پوامبر قب ي که نبوّت او با دلول ثابت 

ُسـوٍل >شده با نکر نام و مشخحات، پوامبر آينده را معريي نماياد   ـًرا ِبرَّ ِ ـوَّ ُمبَّش  ت  یَّ
 
 یأ

ِد  ع  ُمُه  یِمن  بَّ ُد اَّ اس  مَّ  .<ح 
موجا    ،عراه سوم براي شناخت پوامبر، قرائن و شواهدي است که در ممماو 

 شود؛ از جم ه: يقون به پوامبري و رسالت مدّري نبوت مي

ا بررسي خحوصوات روحي و اخحقي مدّري نبوت به طوري که بون مردم،   1

 مشهور به پاکي و يضو ت بوده باشد؛

ا بررسي محتويات آيون و دستورات او از نظر رق ي و منطبق باودن آيوان      9

 با معارف اِلهي و يضايل انساني؛

 ا ثبات و استقامت او در دروت و مطابقت رمل او با قول ؛ 3

 ا بررسي وضع پوروان او و شناخت مخالفون ؛ 1

ا چگونگي تب وغ او و همچنون توجه براي اثبات آيون  از چه وسااي ي و از    5

 کند. هايي استفاده مي چه راه
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 « االت فعل ماضي و مضارع»
هستند؛ يعني بر واقع شادن کاار ياا حاالتي     « مثبت»مضارع،  ا يعل ماضي و  1

نمايوم، بر سار آنهاا،   « منفي»کنند؛ اگر بخواهوم يعل ماضي يا مضارع را  داللت مي

 آوريم. مي« حرف نفي»

، ٰلا، ٰما، ِان  »، ربارتند از: « روف نفي» م  ، لَّ ن   .«لَّ
ن  »  کند؛ مانند: نوز مي ، يعل مضارع را مختص زمان آينده نموده و آن را منفي«لَّ

 وَّ قٰ >
ِمنَّ ِبٰه يذ  الَّ ال َّ ن  ُنؤ  ُروا لَّ فَّ ُقر  نَّ ك  ا ال   (.37/31...« )ِن ٰءاذَّ

ن  > لَّ الل ٰ یَّ وَّ لَّ عَّ كٰ ج  ِمن  یاِفر  ُه ِلل  ُمؤ  ی ال  لَّ ب  ينَّ عَّ  (.7/171< )الً ينَّ س 
م  »  کند؛ مانند: ، يعل مضارع را به ماضي تبديل نموده و آن را منفي نوز مي«لَّ

م  لَّ اَّ > لَّ ع  لٰ الل ٰ  ن َّ اَّ م  تَّ     ُكل ِ   یهَّ عَّ
د   ی  ش   (.2/112< )ٌر یٍء قَّ

م  > ن  لَّ ِل الل ٰ یَّ وَّ مَّ عَّ ٰم ج   (.27/71< )ا لَُّه ِمن  ُنورٍ ُه لَُّه ُنوًرا فَّ
 آيد؛ مانند: مي هم ؛ براي نفي ماضي و آينده است؛ واضايه بريعل، برسر اسم«لا»

ٰل> د َّ فَّ  قَّ وَّ ٰلا ص 
ل ٰ ُم وَّ یَّ ُه وَّ الل ٰ > (.45/31< )یا ص  لَّ ُتم  ٰلاَّ ع  ُمونَّ ن  لَّ ع   (.2/232< )ا تَّ

 اِ هَّ لٰ اِ  آاِحٌد ٰلٌه ٰو لٰ اِ ُهُكم  لٰ اِ وَّ >
 (.2/123...< )ا ُهوَّ ل ٰ

براي نفي ماضي و حال است؛ و اضايه بر يعل، بار سار اسام هام      «ِان  »و  «ما»
 آيد؛ مانند: مي

رَّ ُسلَّ وَّ مٰ > فَّ ُرواياط  یٰ الش    ِكن َّ اُن وَّ لٰ ٰم ی  ا ك  فَّ  (.2/112...< )نَّ ك 
ُفُر ِبٰه یَّ ا وَّ مٰ >  اِ ا ك 

ٰف ل َّ ا الل ٰ > (.2/11< )اِسُقونَّ ا ال  م ٰ ُه ِبٰغ وَّ مَّ ُلونَّ اِفٍل عَّ مَّ ع   (.2/47< )ا تَّ
ِلُفن َّ یَّ وَّ لَّ > نٰ اَّ ن  اِ  ح  د   اِ ا رَّ

نٰ ل َّ ُحس   اِ ُقوُلونَّ یَّ ن  اِ > (.1/114< )یا ال 
ِذًبال ٰ  (.11/5< )ا ك 

كٰ اِ >  اِ اِفُرونَّ ِن ال 
 (.24/21< )ُغُرورٍ  یا ف  ل ٰ

ـ»نايوه، هموشه  «ِان  »بعد از  الزم به يادسپاري است که آماده اسات؛ از ايان     «اِال 

 باشد، آسان است. مي« اگر»که به معناي  «ِان  شرطیه»رو تموز دادن آن از 



 

 

 

 آشنايي با ترجمه و مفاهيم قرآن کريم  61

 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 يد:ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماي 5ـ  1

ُسوٍل ٰـ ا كوَّ ٰم   یَّ ن  اَّ انَّ ِلرَّ
 
 اِ ٍة یَّ اݘٰ ـــِب  یت  أ

ِن الل ٰ ِا ا ِب ل ٰ  (.13/31) ِه ذ 
ٰن اَّ  ُثم َّ  ل  س  ٰف اِتنٰ یٰ اݘٰ ـــاُرونَّ ِب اُه ٰه ٰخ اَّ وَّ   یا ُموٰس ر   (.23/75) (1)ٍن ياٍن ُمب  ا وَّ ُسل 

د   قَّ ٰن  اَّ وَّ لَّ ل  زَّ ُفُر ِبٰه یَّ ا اٍت وَّ ٰم نٰ ی ِ اٍت بَّ یٰ ٰءاك  ی  لَّ اِ  آن   اِ  آك 
ٰف ل َّ  (.2/11) اِسُقونَّ ا ال 

د   قَّ ٰن اَّ  لَّ ل  س  ٰن ر  بَّ اُرُسلَّ ٰن  اَّ وَّ  (2)اِت نٰ ی ِ ا ِبال  ل  زَّ ِكٰت  ان  ُهُم ال  عَّ م  مَّ  (.54/25) انَّ ٰز یاب  وَّ ال 
د  ٰج  قَّ بَّ آوَّ لَّ ُهم  ُرُسُلُهم  ِبال  ت  ٰم نٰ ی ِ ءَّ ِمُنواُی اُنوا لِ ٰـ ا كاِت فَّ  (.4/111) ؤ 

ُتم  ف  اِ وَّ  ٰن  اٍب ِمم ٰ ي  رَّ  ین  ُكن  ل  ز  لٰ نَّ ِدنٰ   یا عَّ ب  ِلِه عَّ ٍة ِمن  ِمث  ُتوا ِبُسورَّ
 
أ  (.2/23) ا فَّ

د   قَّ ٰن اَّ وَّ لَّ ل  س  ِلك  ُرُسلً ر  ب  ٰج   یلٰ اِ ا ا ِمن  قَّ ِمِهم  فَّ و  بَّ آُءوقَّ  (.31/74) اِت نٰ ی ِ ُهم  ِبال 
ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجه يرمايود؛ تي که به نهن سپردهقرائت به معاني ک ما

شود، با نکر مثاال   ا براي منفي نمودن ک مات از چه حرويي استفاده مي  5ا   3

 بنويسود؛

 کننده ا حروف نفي، از نظر زماني چه تغووراتي در ک مات ايماد مي 5ا  1
چه يهمودياد، باه   « هاي شناخت پوامبران راه»ا از معاني آيات مربوط به   5ا   5

 ورت يشرده در چند سطر بنويسود.ص

 

                                                             
 . سُ طانٍ مُبون = دلول روشن.1

 هاي روشن. . بونات: جمع بونه، معمزات و دلول9



 

 

 

 

 درس يازدهم

 دالئل نبوت پيامبر اسالم

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

ر   ج   مزد و پاداش اَّ

ر    بار سنگون ِاص 

غلال  جمع غُلآ = زنمور اَّ

ریص  دبسوار رحقمن حَّ

باِئث  جمع خبوث = ناپاک خَّ

 دروت کننده ٰداِعی

ءوف  مهربان، بسوار مهربان رَّ

 تذکآر و يادآوري یِذكٰر 

 چراغ روشني بخ  ِسراج

 گواه، شاهد شاِهد،شهید

 راه راطِص 

ی ِ   پاکوزه و پاک طو = جمع باتطَّ

 معنا لغت

 جمع ظُ مَت = تاريکي ُظُلمات

یِه  لَّ زیٌز عَّ  بر او است ودشوار سخت عَّ

 نوردهنده، درخشان ُمنیر

ذیر  بوم دهنده جمع نُذُر= نَّ

ی   حَّ و   کرديم، الهام کرديم وحي نااَّ

اء ِشد   )جمع شديد( سرسخت اَّ

ِنُتم  مشقت درايتود و درسختي عَّ

 کايي است کند، مي کفايت یكفٰ 

سأُل   کنم درخواست نمي ٰلا اَّ

ُم یُ  ِ ر   کند ممنوع مي کند، مي حرام حَّ

 کند حل ميح ِحل ِ یُ 

ُع یَّ   دارد برمي ض 
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2

ــی ُ اَّ  آٰیـــ  1 ــا الن َّ ــاِ  ی ُ بِ ـهَّ ٰن اَّ ا ن ٰ ــل  س  ــذ  اك  ٰشــر  ــًرا وَّ نَّ ِ ــاِ ا ًیــاِع ًرا وَّ ٰد یاِهًدا وَّ ُمبَّش  ِه لَّــی الل ٰ
ِنِه وَّ ِسٰر ِا ِب   (77-33/75) ًرایاًجا ُمن  ذ 
ٰن اَّ اٌب ِكٰت ـ  2 ل  زَّ ـرِ ی  لَّ اِ اُه ن  ـ ك  ِلُتخ  ـاِ اِت ُلٰمـاس  ِمـنَّ الظ ُ جَّ الن ٰ ِن ِا وِر ِبـلَّـی الن ُ ذ 

ِهم   ب   ز  ِصٰر   یلٰ اِ رَّ عَّ
م  یاِط ال  حَّ  (.17/1) ِد یِز ال 

ن َّ ـ  3 د  مَّ قَّ ِمن  الل ٰ  لَّ ُمؤ  ی ال  لَّ ـاِ نَّ يُه عَّ ـثَّ ف  عَّ ُسـولً یذ  بَّ ُفِسـِهم  اَّ ا ِمـن  ِهم  رَّ ُلـوا یَّ ن  ت 
لَّ  ك   یُ اِتِه وَّ یٰ ٰءاِهم  ی  عَّ ِكٰت یُ ِهم  وَّ یزَّ ُمُهُم ال  ل ِ ـةَّ وَّ عَّ مَّ ِحك  اُنوا ٰـ ن  كـاِ اب  وَّ ال 

ف  
ُل لَّ ب  ٰل یِمن  قَّ  (.3/127) ٍن ياٍل ُمب  ض 

ــد  ٰجـــ  7 قَّ ُســوٌل ِمــن  آلَّ ُكم  رَّ ز  اَّ ءَّ ُفِســُكم  عَّ لَّ یــن  ــٌز عَّ ِنــت ُ ِه ٰمــی  ـــر  ا عَّ ٌص یم  حَّ
لَّ  ِمن  ی  عَّ ُمؤ  ح  ُءونَّ رَّ يُكم  ِبال   (.1/121) ٌم یٌف رَّ
 ـ  5

َّ
 ٱ
ـِبُعونَّ الر َّ ت َّ یَّ نَّ يذل َّ لـ ی َّ بِ ـُسـولَّ الن َّ ـ ی َّ م ِ اُ ا 

ُهم  یَّ  یذ  ال َّ ـدَّ ُتوًبـا ِعن  ك  ـُه مَّ ِجُدونَّ
 ِ   یف

ٰر الت َّ لو  ج  ِا اِة وَّ ا  ُروِف وَّ یَّ ِل ین  ع  مَّ ُمُرُهم  ِبال 
 
ٰه یَّ أ ِر وَّ ٮن  كَّ ُمن  ِن ال   ِحـل ُ یُ ُهم  عَّ

ـــُم الف َّ  ُه ـــی ِ لَّ ـــیُ اِت وَّ ٰب لَّ ُم عَّ ِ ـــر  ٰب ی  حَّ خَّ ـــثَّ وَّ ِهُم ال  ُهم  یَّ اِئ ـــن  ـــُع عَّ ُهم  وَّ اِ ض  ـــرَّ ص 
ل ٰلاَّ ا   غ 

لَّ كٰـ  یت  الَّ ال َّ  (.4/154) ِهم  یانَّت  عَّ
ُسوُل الل ٰ ـ  2 ٌد رَّ م   ُمحَّ

ُه يذ  ِه وَّ ال َّ عَّ مٰ آِشد ٰ اَّ نَّ مَّ اِر ُرحَّ ُكف  ی ال  لَّ ُهم  یبَّ  (1)ُء آُء عَّ  .نَّ

                                                             
 ( رُحَماء = جمع رحوم.12/92. )1
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 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 ()دالئل نبوت پيامبر اسالم

وارهايي که براي شناخت پوامبران راستون بوان کرديم، معوار رساالت پواامبر   مع

 پردازيم: باشد که به بررسي آنها مي نوز مي اسحم حضرت محمد بن ربداظ

 ـ اعجاز: 1

هاا و   جاويدان و براي هما  زماان  است که  قرآن معمزن دايمي پوامبر اسحم

گوياست که براي هموشه مخالفاان را  باشد، قرآن يک معمزن  ها تا قوامت مي مکان

 اي مانناد آن را بواورياد   توانواد ساوره   گويد: اگر مي کند و مي به مبارزه دروت مي

ُتم  ف  اِ وَّ > ز َّ ٍب ِمم ٰ ي  رَّ  ین  ُكن  نٰ ا نَّ لٰ ل  ِدنٰ   یا عَّ ب  ِلِه عَّ ٍة ِمن  ِمث  ُتوا ِبُسورَّ
 
أ و اکناون پاو    ؛ <ا فَّ

کسي نتوانسته مقاب ه کناد و همانناد    از چهارده قرن از اين دروت گذشته و هنوز

 قرآن را بواورد و تا قوامت هم نخواهند توانست.

 ـ تصديق پيامبران پيشين 2

هاي اثبات ادراي نبوت، تحديق پوامبر پوشون بود، چرا که يرض بر  يکي از راه

تواناد   قطعي ثابت شده و طبعاد گفتار او ماي اين است: نبوت پوامبر پوشون با داليل 

هااي   يرماياد: نشاانه   قاطع بر استواري نبوت بعدي ق مداد شود، قارآن ماي  سندي 

هاي آسماني قبل، بوان شده و آنها پوامبر را همچون يرزندان  نبوت اسحم در کتاب

 >شاناختند   خود ماي 
َّ
ـٱ
ِكٰتـٰنـی  تَّ ٰءانَّ يذ  ل َّ ٰمـیَّ اب  اُهُم ال  ـُه ك  ِرُفونَّ ِرُفـونَّ یَّ ا ع  ٰنـاَّ ع  ُهم  ب  ؛ <اءَّ

 م، مدّري اين معنا شد و کسي نوز او را تکذي  نکرد.پوامبر گرامي اسح

 ـ قرائن و شواهد نبوت پيامبر اسالم 3

محماد  »مردم قري  پوامبر گرامي اسحم را پو  از مبعوث شدن باه رساالت،   

که در محوطي  گذاشتند و با آن خوانده و اشواي گرانبها را نزد او به امانت مي« امون

تي و ساتم و يغمااگري حااکم نباود، اماا او انساان       پرس کرد که جز بُت زندگي مي
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گونه رنايال رقوادتي و اخحقاي نشاده و      وااليي بود که به هوچ وجه آلوده به اين

 مردم را بر ضدّ آنچه که در محو  وي رواج داشت يرا خواند.

هااي ضدانسااني    ابزار دروت  کامحد انساني و اخحقاي باود و هرگاز از روش   

ت بوست و سه سال، وضع جزيره العرب را دگرگون ساخت استفاده ننمود. در مد

نظور  و نه تنها تمدن باشکوه را در محو  سکونت خود برپا خاست، ب که تمدن بي

 اسحمي را به مناطق ديگر نوز گسترش داد.
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 ) االت فعل ماضي و مضارع(

ز واقاع شادن ياا پدياد     هستند، يعني خبر ا« خبري»ا يعل ماضي و مضارع،   3

دهند، اگر بخواهوم يعل ماضي و مضارع را به پرسشي )استفهامي(  آمدن حالتي مي

 آوريم. مي « روف استفهام»تبديل نمايوم، بر سر آنها، 

 ؛ مانند:«هَلْ»و  «أ»، ربارتند از « روف استفهام»

ت   ر  فَّ ت  )کفر ورزيدي(،  كَّ ر  فَّ  )آيا کفر ورزيدي(أك 

< 
َّ
 أ

ت  ِبال َّ ر  فَّ ك  ِمن  ُتراٍب  یذ  ك  قَّ لَّ  (.11/34...< )خَّ
ُقولُونَّ  ُقوُلونَّ گويود(،  )ميتَّ  گويود( )آيا ميأتَّ

ی الل ٰ > لَّ ُقوُلونَّ عَّ تَّ
َّ
ُمونَّ ا ٰلِه مٰ أ لَّ ع   (.11/21< )ا تَّ

ُتم   ِلم  ُتم  )دانستود(، عَّ ِلم  ل عَّ  )آيا دانستود(هَّ

ُتم  مٰ قٰ > ِلم  ل  عَّ ُتم  بِ الَّ هَّ ل  عَّ  (.12/11...< )ِه یخ  اَّ وُسفَّ وَّ يُ ا فَّ
و تَّ وباشد(،  )يکسان مي ییَّس  تَّ ل  یَّس   باشد( )آيا يکسان مي یهَّ

ل  > وِ یَّ ُقل  هَّ تَّ   یس 
 یَّ نَّ يذ  ال َّ

ُمونَّ وَّ ال َّ لَّ ُمونَّ یَّ ا نَّ ٰليذ  ع  لَّ  (.31/1< )ع 
ا يعل مضارع، از نظر زمان، بون حال و آينده مشترک اسات، اگار بخاواهوم      1

آوريام؛   را بر سر آن مي« سوف»يا « س»رف دهد، ح« آينده و مستقبل»يق  معناي 

 مانند:

ن  وَّ زَّ ج  نَّ شوند(،  )جزا داده ميیَّ و  زَّ ِیج   شوند( )به زودي جزا داده ميس 

نَّ مٰ یَّ س  > و  زَّ ُلونَّ یَّ اُنوا ٰـ ا كج  مَّ  (.4/111< )ع 
ِفُر  غ  تَّ س  ِفُر کنم(،  )ط   مغفرت مياَّ غ  تَّ س  فَّ اَّ و   کنم( )به زودي ط   مغفرت ميس 

فَّ قٰ > و  ُكم  اَّ  الَّ س  ِفُر لَّ غ  تَّ ب یس   (.12/11< )رَّ
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 5ـ  1

ٰن اَّ وَّ  ل  س  ُسولً اك  ِللن ٰ ر  فٰ اِس رَّ ه  ِبالل ٰ   یا وَّ ك   (.7/41) ًدایِه ش 
ا الن ٰ ی ُ اَّ  آیٰ ُقل     اِ اُس هَّ

ُسوُل الل ٰ  ین  م  ُك ی  لَّ اِ ِه رَّ  (.4/151) ًعایم  جَّ
ا الن ٰ ی ُ اَّ  آیٰ  د  ٰج هَّ ُكُم الر َّ آاُس قَّ ِ ءَّ ق  حَّ ُكم     ُسوُل ِبال  ب    (.7/141) ِمن  رَّ
حَّ اَّ  آن ٰ اِ  ٰم ی  لَّ اِ  آنٰ ی  و  حَّ اَّ  آك  ك  ِدِه يي   بِ ُنوٍح وَّ الن َّ   یلٰ اِ  آنٰ ی  و  ع   (.7/123) نَّ ِمن  بَّ
ــاِ  ٰن اَّ  آن ٰ ــل  س  ــاِ  آر  ُســولً ی  لَّ ــاِهًدا عَّ ٰشــ اُكم  رَّ ٰمــی  لَّ ٰن اَّ  آُكم  ك  ــل  س  نَّ   یٰلــاِ  آر  ــو  عَّ ِفر 

ُسولً   (.43/15) ارَّ
لَّ اَّ  آُقل  ٰل ُلُكم  عَّ ئَّ ًرا اَّ ِه ی  س   اِ ن  ُهوَّ اِ ج 

ٰر ل ٰ ٰع   ىا ِذك  م  ِلل   (.2/131) نَّ يالَّ
م   ٰعالَّ ب ِ ال  ٰلی رَّ ا عَّ

ِریَّ ِال ٰ ج  ٍر ِان  اَّ ج  ِه ِمن  اَّ ی  لَّ ُلُكم  عَّ ئَّ س  ٰمآ اَّ  (.22/111ينَّ )وَّ
د   قَّ م  لَّ ال  ِكٰتاب  وَّ ُهُم ال  عَّ ٰنا مَّ ل  زَّ ن  اَّ ٰناِت وَّ ی ِ بَّ

ٰنا ِبال  ٰنا ُرُسلَّ ل  س  ر   (.54/25یٰزانَّ )اَّ
صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگام  -ا دو  5ا   9

 ايد، توجه يرمايود؛ قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

شاود، باا نکار     چه ک ماتي استفاده ماي  ا براي استفهامي نمودن يعل، از  5ا   3

 مثال بنويسود؛

 کند، با نکر مثال؛ ا يعل مضارع، با چه ک ماتي داللت بر آينده مي 5ا  1

چه يهموديد،  دالئل نبوت پوامبر اسحم»ا از معاني آيات مربوط به   5ا   5

 به صورت يشرده در چند سطر بنويسود.

 



 

 

 

 

 درس دوازدهم

 سالمخاتميت پيامبر گرامي ا

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد:

 معنا لغت

ا  نوست اين مگر ِان  ُهوَّ ِال 

یِه  ينَّ یدَّ  نزد او، پو  او بَّ

ك   ٰبارَّ  مبارک و پربرکت است تَّ

نزیل  نازل شده، يرود آمده تَّ

م  آخر، پايان خاتَّ

لف  رپشت س خَّ

 ل: مردجُجمع رَ ِرجال

 باطل)قرآن( از حق جداکننده ُفرقان

ه  همگي كاف 

 جمع ک مه: سخن ا گفتار ماتِل كَّ 

ل َّ  عَّ  شايد، امود است لَّ

فين كل ِ  مدّروان دروغگو ُمتَّ

 معنا لغت

اِمُنوا  ايمان بواوريد ءَّ

ِبُعوا  پوروي کنود ِات َّ

ِذرَّ   بوم دهم، بترسانم ُان 

 وحي شده ُاوِحیَّ 

 بوزار ریءبَّ 

غَّ  لَّ  رسود بَّ

ِركونَّ   دهود شريک قرار مي ُتش 

كِفرُوا  کفر بورزيد، کاير شويد تَّ

ُد ش  تَّ   ودده شهادت مي ونَّ هَّ

دون تَّ ه   هدايت شويد تَّ

 تا اينکه باشد كونَّ ِلیَّ 

ِمُن یُ   آورد ايمان مي ؤ 
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 2

ٌد  انَّ ٰـ ا كٰم ـ  1 م  ـٍد ِمـن  ِرٰجـاَّ  (1)آبٰ اَّ ُمحَّ ـاِلُكم  وَّ لٰ حَّ ُسـولَّ الل ٰ مَّ ِه وَّ ٰخـِكـن  رَّ اتَّ
ل   ی  ش     ُه ِبُكل ِ انَّ الل ٰ ٰـ نَّ وَّ كيي   بِ الن َّ   (.33/71) ًمایٍء عَّ
بٰ ـ  2  تَّ

ك  ال َّ ز َّ  یذ  ارَّ قٰ نَّ ُفر  لٰ لَّ ال  ِدِه لِ   یانَّ عَّ ب  ٰع یَّ عَّ م  ُكونَّ ِلل  ذ  يالَّ  (.25/1) ًراینَّ نَّ
ٰن اَّ  آٰم  وَّ ـ  3 ل  س   اِ اك  ر 

ٰع ل ٰ ًة ِلل  مَّ ح  م  ا رَّ  (.21/114) نَّ يالَّ
لَّ اَّ  آُقل  ٰلـ  7 ُلُكم  عَّ ئَّ ًرا اَّ  (2)ِه ی  س   اِ ن  ُهوَّ اِ ج 

ٰر ل ٰ ٰع   ىا ِذك  م  ِلل   (.2/11) نَّ يالَّ
ٰن اَّ  آوَّ ٰم ـ  5 ل  س   اِ اك  ر 

ذ  یاِس بَّش  ًة ِللن ٰ اف َّ ٰـ ا كل ٰ  (.37/21) ًرایًرا وَّ نَّ
ُقر  ٰه  ی َّ لَّ اِ  یَّ وِح اُ وَّ ـ  2 ا ال  ـغَّ اُ ُنِ لٰءاذَّ لَّ ـن  بَّ ُكم  ِبِه وَّ مَّ ِذرَّ ُدونَّ ن َّ اِ  اَّ ن  ـهَّ تَّش   ن َّ اَّ ُكـم  لَّ

ــ ــعَّ الل ٰ ــٰءاِه مَّ ــٰر اُ ًة ـِلهَّ ُد اَّ  آُقــل  ٰلــ  (3)ىخ  ــهَّ ــن َّ اِ ٌد وَّ ــــاِح ٌه ٰو ٰلــاِ وَّ ــــا ُه ٰمــن َّ اِ ُقــل   (7)ش   ین 
ر   ِرُكونَّ ٌء ِمم ٰ  ی  بَّ  (.2/11) ا ُتش 
ِكٰتـن َّ اِ وَّ ـ  4 ز  ُه لَّ ت  یَّ ا ٌز ٰلـیـاٌب عَّ

 
ٰب يـأ ـِه ال  ـدَّ یَّ ِن ي  اِطـُل ِمـن  بَّ ِفـِه ِه وَّ ٰلـی  ل  ا ِمـن  خَّ

ز   ن  ك  یتَّ م  یٌل ِمن  حَّ  (.71/72) ٍد یٍم حَّ
ــی ُ اَّ  آٰیـــُقــل  ـ  1 ــا الن ٰ ـاِ اُس هَّ ـ 

ــ ین  ُســـوُل الل ٰ ــاِ ِه رَّ م  ی  لَّ ــیُكم  جَّ
ـــُك  یذ  ًعـــا ال َّ لَّــُه ُمل 

لاٰو ٰم الس    ِض ٰلاَّ اِت وَّ ا   اِ هَّ لٰ اِ  آر 
ُسـوِلِه ِمُنوا ِبالل ٰ ـاݘٰ ـــُت فَّ یم  یُ وَّ  یی  ح  یُ ا ُهوَّ ل ٰ ِه وَّ رَّ

ل   ی ِ بِ الن َّ 
    ی ِ م ِ اُ ا 

ِمُن ِبالل ٰ یُ  یذ  ال َّ ِلٰم ؤ  ُدونَّ اِتِه وَّ ات َّ ِه وَّ ك  تَّ ه  ُكم  تَّ ل  عَّ  .(5)ِبُعوُه لَّ
                                                             

 . اَبا احد: پدر يکي.1

 . اشاره به رسالت پوامبر دارد.9

 . اُخري: ديگري.3

 دهم م، ال اَشْهَد: شهادت نميده . اَشهَدُ: متک م وحده يعني:شهادت مي1

5 .7/153. 



 

 

 

 71 درس دوازدهم: خاتميت پيامبر گرامي اسالم

 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 ()خاتميت پيامبر گرامي اسالم

شود  است و س س   نبوت به او ختم ميآخرين پوامبر خد حضرت محمد

است. خاتم به کسار ياا يات  تااء )خااتَم،      « خاتم االنبواء»و از القاب آن حضرت، 

خاِتم( هر دو به معناي تمامّوت و پاياان هار چوازي اسات، از ايان رو رارب باه        

گويد؛ چونکاه انگشاتر در آن زماان، مُهار و باه منزلا         انگشتر خاتَم )به يت ( مي

نوشاتند، آخار آن را باا انگشاتر خاود مُهار        اي ماي  د بوده و چون نامهامضاي ايرا

 کردند. مي

داناد   خاتموّت پوامبر گرامي اسحم از ضروريات اسحم است و هر مس ماني مي

 تا قوامت پوامبري نخواهد آمد. که بعد از حضرت محمد

ٌد ٰـ ا كمٰ > م  ٍد ِمن  ِرٰج اَّ  آبٰ اَّ انَّ ُمحَّ ُسواِلُكم  وَّ لٰ حَّ مَّ الن َّ ِه وَّ ٰخ لَّ الل ٰ ِكن  رَّ  <نَّ يي   بِ اتَّ
ممکن است سؤال شود با اينکه جامع  بشري دائماد در حال تحول و دگرگوني 

ثابت و بدون تغوور پاسخگوي نوازهاي جامعه بود شود با قوانون  است، چگونه مي

شود پوامبر اسحم، خاتم پواامبران باشاد و ديگار نواازي باه پواامبري        و چگونه مي

 نباشده

باشاد و   ها هماهنا مي اسخ آنکه: اسحم دين جامعي است که با يطرت انسانپ

روشن است که در يطريات هوچگونه تغووري نوست، اضايه بر آن، خداوند بعد از 

پوامبر اسحم، بشريت را بدون رهبر رها نکرده ب که امامان معحومي را باه رناوان   

 امت ادامه دهند.جانشونان آن حضرت قرار داده که راه او را تا قو

هاي آينده با ي سف  نح  و تعوون امامان معحاوم از طارف خداوناد،     در درس

 آشنا خواهوم شد.
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 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 ) االت فعل ماضي و مضارع(

، )ماضي است و تمامي ساختار چهارگانه آن( بر ثبوت خبر در «کانَ»ا يعل   1

 کند، مانند: زمان گذشته داللت مي

ِم ُموٰس ٰـ اُرونَّ كقٰ  ن َّ اِ > و   (.21/42< )یانَّ ِمن  قَّ
 اِ هَّ لٰ اِ  آٰل>

ٰح اَّ  آل ٰ ك  ن تَّ ُسب    اِ انَّ
ُت ِمنَّ الظ ٰ  ین   (.21/14< )نَّ ياِلم  ُكن 

کند و اين از قرائن موجود در کاحم،   بر هر سه زمان داللت مي «کان»اما گاهي 

 شود؛ مانند: يهموده مي

ل  ٰـ هَّ كالل ٰ  ن َّ اِ > ك  یانَّ عَّ  (.42/31< )ًمایًما حَّ
ع  ٰـ اِن كٰف ی  دَّ الش   ی  ك   ن َّ اِ >  (.7/42< )ًفایانَّ ض 
، )و ساختار چهارگانه آن( بر سر يعل مضارع درآيد، بوشاتر  «کانَ»ا اگر يعل   9

 ها معناي مضارع را به ماضي استمراري، تبديل خواهد کرد؛ مانند: وقت

ٰذ > ُهم  عَّ ِذُبونَّ یَّ اُنوا ٰـ ا كٌم ِبٰم یل  اَّ اٌب وَّ لَّ  (.2/11< )ك 
ُهُم الل ٰ وَّ ٰم > مَّ لَّ اُنو  ِكن  ُه وَّ لٰ ا ظَّ ُهم  اَّ ا ك  ُفس  ِلُمونَّ یَّ ن   (.12/33< )ظ 
براي توصوف خداوند متعال به صافتي باه کاار    « کان»ا در مواردي که يعل   1

کنوم، زيرا صافات اِلهاي هموشاگي و ثابتناد و      ترجمه مي« است»را به « کانَ»رود، 

شاود: براساتي خداوناد     رو ترجمه آيه ماي  ، از ايناختحاص به زمان خاصي ندارد

 داناي باحکمت است.
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 در قرآن به معاني زير به کار ريته است:« اَيُّ»: ک م  يادسپاري

 ا استفهام )کدام، چه...(، مانند: 1

ًة )ك  ٍء اَّ ی  ش   ی ُ ُقل  اَّ  ٰهادَّ ُر ش   (.2/11بَّ
 
َّ
ذ  ٱ
و   یل َّ مَّ قَّ ال  لَّ حَّ خَّ ُلوَّ یَّ وةَّ لِ یٰ ت  وَّ ال  لً ُك ی ُ اَّ  م  كب  مَّ ُن عَّ س  ح   (.24/2ا )م  اَّ
 شود، مانند: متحل مي« ما»ا شرطي )هر کدام، هرچه(، که در اين صورت به  9

لی ُ اَّ  ا ا  لَّ اَّ مَّ ض  ي  جَّ ٰلی  ِن قَّ ٰو ُت فَّ لَّ ا ُعد   (.21/21) ی َّ انَّ عَّ
لا مٰ ی ً اَّ  ُه ا  لَّ ُعوا فَّ د  ٰم اَّ ا تَّ نٰ آس  ُحس   (.14/111) یُء ال 
بعاد از  « هاا »، که در اين صورت به ضمومه حارف  شود( ا زائده )ومعنا نمي  3

 آيد، مانند: مي« يايِ نداء»

 ی ُ اَّ  آیٰ 
ا ال َّ ُنوا ات َّ ٰءانَّ يذ  هَّ ُسوِلِه ٰءاهَّ وَّ ُقوا الل ٰ مَّ  (.54/21) ِمُنوا ِبرَّ

ا الن ٰ ی ُ اَّ  آیٰ ُقل     اِ اُس هَّ
ُسوُل الل ٰ  ین   (.4/151) ُكم  ی  لَّ اِ ِه رَّ
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد: 5ـ  1

ٰن اَّ  آن ٰ اِ  ل  زَّ لَّ ن  ِكٰت ی  ا عَّ ِ اب  ِللن ٰ ك  ال  ق  حَّ  (.31/71) اِس ِبال 
لَّ وَّ ٰم  ُلُهم  عَّ ئَّ ٍر اَّ ِه ِمن  ی  ا تَّس   اِ ن  ُهوَّ اِ ج 

ٰع ل ٰ ٌر ِلل  م  ا ِذك   (.12/117) نَّ يالَّ
لَّ اَّ  آُقـل  ٰمــ ُلُكم  عَّ ـئَّ ــس  ـاَّ ِه ِمــن  ی  ــاَّ  آٍر وَّ ٰمــج  ف  ل ِ كَّ ُمتَّ ـا ِمــنَّ ال  ــاِ ن  ُهـوَّ اِ نَّ ينَّ

ــٌر ل ٰ ا ِذك 
ٰع  م  ِلل   (.31/14) نَّ يالَّ
ٰن اَّ  آوَّ ٰم  ل  س   اِ اك  ر 

ذ  یاِس بَّش  ًة ِللن ٰ اف َّ ٰـ ا كل ٰ ـاَّ  ِكن َّ ًرا وَّ لٰ یًرا وَّ نَّ رَّ الن ٰ ثَّ ا اِس ٰلـك 
ُمونَّ یَّ  لَّ  (.37/21) ع 
ا الن ٰ ی ُ اَّ  آیٰ  د  ٰج هَّ ُكُم الر َّ آاُس قَّ ِ  ُسوُل ءَّ ق  حَّ ُكم  فَّ    ِبال  ب   ـِمُنوا خَّ ـــاݘـٰ ـِمن  رَّ ُكـم  ی  ًرا لَّ
ــاِ وَّ  ُفــُروا فَّ ك  ــ ن َّ ِا ن  تَّ ــ یا فـِـِه ٰمــِلل ٰ لــاٰو ٰم الس   ِض وَّ كــاَّ اِت وَّ ا  ــٰـ ر  ل  انَّ الل ٰ ًمــا یُه عَّ

ك    (.7/141) ًمایحَّ
ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجه يرمايود. ني ک مات که به نهن سپردهقرائت به معا

و ساختار چهارگان  آن بر سار يعال مضاارع درآيناد،     « کان»ا اگر يعل   5ا   3

 ها زمان يعل مضارع را به چه زماني تبديل خواهند کرده با نکر مثال. بوشتر وقت

چاه   خاتموّات پواامبر گراماي اساحم    »ا از معاني آيات مربوط به   5ا   1

 ه به صورت يشرده در چند سطر بنويسود.يهموديد

 



 

 

 

 

 درس سيزدهم

 امامت

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

 هنگامي که، زماني که ِاذ

 پوشوا، رهبر ِامام

مر ُاولِی  (1)صاحبان امر الاَّ

 قرار دهنده جاِعل

 ِ  يرزندان ةی َّ ُذر 

 رسالت، پوام ِرٰسالَّة

 راستگويان صاِدقين

هد  پومان عَّ

لٰ   امتحان کرد، آزمود یِابتَّ

مُت  تمَّ  تمام کرد اَّ

م َّ  تَّ  تمام کرد، انمام رساند اَّ

وِن   بترسود از من ِاخش 

 معنا لغت

طیعوا  اطارت کنود، پوروي کنود اَّ

لُت  كمَّ  کامل کردم اَّ

 نازل شد ُانِزلَّ 

غ ل ِ  نکردي( ابحغ )مابَ َّغتَ: کن ابحغ بَّ

لتَّ   ندهي( انمام تَفعل: )لَم دادي انمام فعَّ

دوا  جهاد کردند جاهَّ

ضیُت   ، خشنود شدممراضي شد رَّ

و خش   نترسود لا تَّ

 شک و ترديد نکردند رتابوایَّ  لَّم

 ناامود شد س  ئِ یَّ 

 کند دارد، حفظ مي نگه مي عِصُم یَّ 

 رسد( رسد )الينال: نمي مي اُل نٰ یَّ 

 باشند که ائمه معحومون هستند. ( مراد جانشوان به حق پوامبر مي1)
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت و سپس ترجمه نماييد. 2

 ی ُ اَّ  آیٰ ـ  1
ا ال َّ ُنوا ات َّ ٰءانَّ يذ  هَّ عَّ الص ٰ ُقوا الل ٰ مَّ  (.1/111) نَّ ياِدق  هَّ وَّ ُكوُنوا مَّ

ـــی ُ اَّ  آٰیــــ  2
ـــا ال َّ ُنـــو  ٰءانَّ يذ  هَّ ـــُعـــیطاَّ ا مَّ ـــاُ ُســـولَّ وَّ ُعـــوا الر َّ یط  اَّ هَّ وَّ وا الل ٰ لـــ یولِ ِر اَّ ا  م 

ُكم    (.7/51... )ِمن 
ــاِ وَّ ـ  3

 
ٰل تَّ ــٰر اِ   یِذ اب  ــیاه  ب  ب َّ ِلٰمــمَّ رَّ ــُه ِبكَّ ُهن  ٰقــاَّ اٍت فَّ م   ــاِ الَّ تَّ

ــٰج  ین  اِس اِعُلــك  ِللن ٰ
ِ اًما قٰ ٰم اِ  ِد نٰ یَّ ا الَّ ٰلقٰ  یت  یَّ الَّ وَّ ِمن  ُذر  ه   (.2/127) نَّ ياِلم  الظ ٰ  یاُل عَّ
ا الر َّ ی ُ اَّ  آیٰ ـ  7 غ  ٰم هَّ ل ِ ِزلَّ اُ  آُسوُل بَّ ك  وَّ ی  لَّ اِ ن  ب   ٰمـاِ ك  ِمن  رَّ ـل  فَّ عَّ ف  م  تَّ ـتَّ ن  لَّ غ  ل  ا بَّ

ُه وَّ الل ٰ ِرٰس  تَّ ِصُمك  ِمنَّ الن ٰ یَّ ُه الَّ ِد یَّ ا هَّ ٰلالل ٰ  ن َّ اِ اِس ع  كٰ  یه  مَّ ال  و  قَّ  .(1)نَّ یاِفر  ال 
 ـ  5

َّ
ــل  ٱ مَّ یَّ ــو  ــیَّ

ــُروا يذ  ِئس  ال َّ فَّ ٰلــیــِمــن  د  نَّ ك  ِن ِنُكم  فَّ ــو  ش  ُهم  وَّ اخ  ــو  ش  خ  ا تَّ
مَّ یَّ ال   ُكم  د  اَّ و  ُت لَّ ل  مَّ ُكم  وَّ یك  لَّ اَّ نَّ ُت عَّ م  مَّ ت  ی  ت  مَّ ض   یُكم  ِنع  ُكُم یوَّ رَّ ُت لَّ
ل ٰلِا ا   (.5/3... )ًنایامَّ د  س 
ـن َّ اِ ـ  2

ِمُنونَّ ال َّ ُمؤ  ا ال  ـٰءانَّ يذ  مَّ ُنـوا ِبالل ٰ ُسـوِلِه ُثـم َّ مَّ ـم   ِه وَّ رَّ تـایَّ لَّ ـُدوا ُبوا وَّ ٰج ر  اهَّ
ٰو اَّ ِب  ُفِسِهم  ف  اَّ اِلِهم  وَّ م 

ب   ین   (.71/15) اِدُقونَّ ك  ُهُم الص ٰ وِئٰٓلاُ ِه ِل الل ٰ يس 
 ــیَّ وَّ ـ  4

س  يذ  ُقوُل ال َّ ُروا لَّ فَّ س  ــنَّ ك  ٰفـلً ـــتَّ ُمر  ـ  یا ُقل  ك  ه  ِبالل ٰ ـًدا بَّ ـیـِه ش   ین  ـي 
ِكٰت ی  وَّ بَّ  ُم ال  ُه ِعل  دَّ ن  ِعن  ُكم  وَّ مَّ  (.13/73) اِب نَّ

                                                             
1 .5/17. 
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 ـ آشنايي با اصول عقائد 3

 )امامت(

است و وظاايف اماام در ايان     «اصول دين»در مکت  تشوع، يکي از  «امامت»

باشد، يعني ي سف  بعثت پواامبران   مي مکت ، در راستاي وظايف پوغمبر اکرم

با ي سف  نح  و تعوون امام از طارف خداوناد يکاي اسات و هماان دالئ اي کاه        

کند که پس از پوامبر  ها ايماب مي داوند رسولي را بفرستد، همانکرد خ ايماب مي

 دار وظايف رسالت باشد. اسحم، امامي را منحوب نمايد تا رهده

گسترده، رحمت و محونوت از گناه و خطا، از شاراي  اصا ي و   و ر م وسوع 

رو  اساسي امام است و شناسايي چنون يردي جز از راه وحي ممکن نوست، از اين

لهي اسات و اماام باياد از جانا      معتقد است که مقام امامت، يک منح  اِ شوعه

لٰ اِ وَّ >ن گردد. عوّخداوند منحوب و مُ تَّ ـٰر اِ   ی  ِذ اب  ـیاه  ب  ب َّ ِلٰمـمَّ رَّ ـُه ِبكَّ ُهن  ٰقـاَّ اٍت فَّ م  ـ اِ الَّ تَّ
 ین 

ِ اًما قٰ مٰ اِ اِس اِعُلك  ِللن ٰ ٰج  ِد نٰ یَّ ا الَّ ٰلقٰ  یت  یَّ الَّ وَّ ِمن  ُذر  ه   (.2/127< )نَّ ياِلم  الظ ٰ  یاُل عَّ
شوعه معتقد است که خداوند، جانشون پوامبر اسحم را مُعوّن يرموده و با نازول  

معريي نمايد  به رنوان امام از آن حضرت خواسته تا حضرت ر ي« تب وغ»آي  

ا الر َّ ی ُ اَّ  آیٰ > غ  مٰ هَّ ل ِ ِزلَّ اُ  آُسوُل بَّ ك  وَّ ی  لَّ اِ ن  ب   ٰم اِ ك  ِمن  رَّ ل  فَّ عَّ ف  م  تَّ ُه  ان  لَّ تَّ تَّ ِرسالَّ غ  ل   ....<بَّ

دهد که ساخن از مأموريات سانگوني اسات کاه بار دوش        لحن آيه، نشان مي

هاي خاصّي از هر سو، آن را يرا گريته اسات   قرار داده شده و نگراني پوامبر

رو آياه باا تأکواد باه      هايي از سوي گروهاي از ماردم(، از ايان    )از جم ه مخالفت

هاا باه    دهد و در برابر خطرات احتمالي و نگراني يرمان ابحغ آن را مي پوامبر

 دهد. او اطمونان خاطر مي

دهد که ابحغ حکمي بوده، همسنا و هموَزن رساالت کاه    نشان ميظاهر آيه، 

شد، حق رسالت، ادا نشده بود، آياا چوازي جاز مساأله جانشاون و       اگر ابحغ نمي
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ناازل   ر رمار پواامبر  که آيه در اواخاينتواند باشده به ويژه  پوامبر مي تخحي

شده است و تناس  با مسأل  خحيت دارد که تداوم مسأل  نبوت و رسالت پواامبر  

 باشد. مي گرامي اسحم

 >شاود   نازل ماي « اِکمال دين»بونوم بحياص ه، آيه  رو مي از اين
َّ
ـل  ٱ مَّ یَّ ـُت اَّ و  ل  مَّ ك 

ُكم  د   ُكم  وَّ ُیـلَّ ـاَّ نَّ لَّ ـُت عَّ م  مَّ ـی  ت  مَّ ـ یت  ـُكم  ِنع  ض  ل ُت یوَّ رَّ ُكـُم ا  ـٰلِا لَّ کاه گاواه    .<ًنـایامَّ د  س 

رساند که همان مسأل  رهباري و جانشاون    ديگري بر مهم بودن مسأل  ابحغ را مي

 باشد. مي پوامبر

هااي اهال سانت در     اضايه بر آيات يو ، روايات مستند و معتباري در کتااب  

 گذارد. يو  آمده که جاي هوچگونه شک و ترديدي باقي نمي  تأيود مط 

 

 ـ آشنايي با زبان قرآن 4

 (1)ساختار فعل اَمر 

طلـب  »اسات و در اصاطحح بار     «دستور و فرمان»، در لغت به معناي: «اَمر»

 کند، مانند: داللت مي «انجام کار يا پديد آمدن  التي در زمان آينده

طیُعوا غ  )اطارت کنود(،  اَّ ل ِ  )ابحغ کن(بَّ

 باشد: ه است و بر دو نوع مييعل امر، مانند يعل مضارع داراي چهارده صوغ

 ا اَمر به الم: ش  صوغ  غاي  و دو صوغ  متک م؛ 1

 مخاط .ا اَمر به صوغه: ش  صوغ   9

 نحوة ساختن امر به الم

امر به الم، از ش  صوغ  غايا  و دو صاوغ  ماتک م، باه شارح نيال سااخته        

 شود: مي

ِرُب آوريم:  مضارع درمي را الم مکسوري )لاِ( را بر س 1 ض   ؛ِلیَّ
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ِرب  دهوم:  مي« جَزم»ا آخر آن را  9 ض   .ِلیَّ

 ذف »است و در اصاطحح،   «بريدن و قطع کردن»در لغت، به معناي  «جزم»

 ، مانند:«باشد عالئم رفع )ـــُــ ، ن ، نَ( مي

ِرُب یَّ  ِرُب یَّ لِ  ض  ِرب  )بایَّ لِ  ض   د بزند(یض 
ِرٰباِن یَّ  ِرٰباِن یَّ لِ  ض  ِرٰبا )بایَّ لِ  ض   د(يد بزنیض 
ِرُبونَّ یَّ  ِرُبونَّ یَّ لِ  ض  ِرُبوا )بایَّ لِ  ض   د(يد بزنیض 

ُصُر »ساختار هشتگانه امر به الم، بر اساس فعل  ن  ، یَّ رَّ ص   .«نَّ
 معنا مؤنث مذكر غهیا صیلفظ 

 بيغا
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

ُصر  یلِ   ن 
ُصٰرایلِ   ن 
ُصُروایلِ   ن 

ُصر  لِ  ن   تَّ
ُصٰرالِ   ُتن 
نَّ یلِ  ُصر   ن 

 فر(ن كین آند )كاری ید یبا
 نند )آن دو نفر(كاری ید یبا
 نند )آن چند نفر(كاری ید یبا

 مل  كمت
 هوحد
 ریمع الغ

ُصر  لِ  ن   اَّ
ُصر  لِ  ن   نَّ

ُصر  لِ  ن   اَّ
ُصر  لِ  ن   نَّ

 نم )من(كاری ید یبا
 م )ما(ينكاری ید یبا

 چند نکته:

نَّ »در  «نون»ا حرف   1 ُصر  ن  ، نشان  ريع نوسات، ب کاه نشاان  جماع مؤناث      «ِلیَّ

 شود. رو حذف نمي اينباشد، از  مي

بواياد، جاايز اسات الم امار     « يااء »يا « واو»ا هرگاه قبل از امر به الم، حرف   9

 ساکن شود، مانند:

ُكم  یَّ وَّ ل  م  ــــــــ ُك ح  یَّ لِ  لاَّ ح  ُل ا  ج  ِا ه  لَّ الل ٰ آ اَّ ِل ِبٰم ین  زَّ  (.5/74) ِه یُه ف  ن 
ُبُدوا ــــــــ یَّ لِ  ل  ع  ب   یَّ فَّ ُبُدوا رَّ بَّ هٰ  ع  ا ال   (.112/3) ِت ی  ذَّ
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد. 5ـ  1

و  ٰل ُل الل ٰ وَّ لَّ ض  لَّ ا فَّ ُتُه لَّ ی  ِه عَّ مَّ ح  ُتُم الش   ات َّ ُكم  وَّ رَّ ع   اِ انَّ ٰف ی  بَّ
ل  ل ٰ  (.7/13) الً یا قَّ

ُمونَّ ُعوا الر َّ یط  اَّ ةَّ وَّ وٰك ُتوا الز َّ ٰءاةَّ وَّ ولٰ ُموا الص   یق  اَّ وَّ  حَّ ُكم  ُتر  ل  عَّ  .(1)ُسولَّ لَّ
ـیط  اَّ وَّ  ــُعـوا الر َّ یط  اَّ هَّ وَّ ُعـوا الل ٰ  ِا ُسـولَّ فَّ

ل َّ ـوَّ ٰلـٰمـن َّ ِا ُتم  فَّ ی  ن  تَّ لــاُ    یا عَّ بَّ ا ال  ُسـوِلنَّ رَّ
ُمب  
 (.27/12) ُن يال 
ُخُذوُه وَّ ٰم اُكُم الر َّ تٰ ٰءا آٰم  ٰهـ اُسوُل فَّ ُهواٮنَّ تَّ ـان  ـُه فَّ ن  ُقـو (2)ُكم  عَّ ـوَّ ات   ن َّ اِ هَّ ا الل ٰ
د  الل ٰ  ِعٰق یهَّ ش   (.51/4) اِب ُد ال 

ا دو صفحه از قرآن را باا دقات و باه صاورت شامرده بخوانواد، و در         5ا   9

 ايد، توجه يرمايود. هنگام قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

 نمايومه چه مراح ي را طي مي« امر به الم»ا براي تشکول  5ا  3

را نوشاته و  « يَعحِامُ »و « يَفعَالُ »، ايعاال  «امر به الم»انه ا ساختار هشتگ  5ا   1

 ترجمه و معني آنها را مقاب شان بنويسود.

چه يهموديده به صورت يشارده در  « امامت»ا از معاني آيات مربوط به   5ا   5

 چند سطر بنويسود.

                                                             
1 .91/51. 

 . يَانتَهوا: پس دست برداريد.9



 

 

 

 

 درس چهاردهم

 هاي امام از نظر قرآن ويژگي

ـ   1 پاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و      ـ معاني کلمات زير را به خاطر بس

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

 آيا )اَيَمَن: پس آيا کسي که( استفهام( )حرفأ

مر  کار، چوزي اَّ

ق   حَّ  تر، سزاوارتر شايسته اَّ

هل كر اَّ ِ  اهل ر م، آگاهان الذ 

 پ ودي، آلودگي ِرجس

 رکوع کنندگان عونراِك 

 (نزد )رِندَه: نزد او ِعند

 ٰ  نزديکان ا خويشاوند یُقرب

ستَّ   نوستي لَّ

 يرستاده شده ُمرِسل

ه د َّ وَّ  دوستي مَّ

لِ   سرپرست ی  وَّ

 معنا لغت

 کردند کردند، منتشر پخ  ذاعوااَّ 

 بپرسود( سألوا:پس)يَ بپرسود سألوااِ 

حُك   کنود حکم مي مونتَّ

وا  بازگردانند، ارجاع دهند ُرد ُ

 شود هدايت نمي ید   ِه لا یَّ 

عـت َّ یَّ   پوروي شود بَّ

 از بون ببرد ذِهب  یُ 

 دهند مي ؤتونیُ 

 کنند مي استخراج کنند، مي استنباط ستَّنِبفونَّ یَّ 

ریُ  ه ِ  پاک کردن( کند)تطهور: پاک فَّ

 دارند به پا مي قیمونیُ 

 کند هدايت مي یهد  یَّ 
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت و سپس ترجمه نماييد. 2

ُكُم ُی ُه لِ الل ٰ  ُد یر  یُ اٰم ن َّ اِ ـ 1 ن  ِهبَّ عَّ س   ذ  ج  ِ بَّ اَّ الر  لَّ ال  ه  یُ ِت وَّ ی  ه  ف  ُكم  تَّ رَّ ه ِ  .(1)ًرایفَّ
ُلوا ـ  2 ئَّ س  ِر اَّ فَّ ك  ِ لَّ الذ  ُتم  ٰلاِ ه  ُمونَّ ن  ُكن  لَّ ع   (.12/73) ا تَّ
ن   اَّ ـ  3 مَّ د  یَّ فَّ ِ اِ  ی  ه  ق  حَّ ق ُ اَّ    لَّی ال  عَّ ـت َّ یُ ن  اَّ  حَّ ن  ٰلاَّ بَّ  اِ  ی  ِهد   یَّ ا م 

ـٰد یُ ن  اَّ  آل ٰ ٰمـ  ىه  ا فَّ
ُكم  ك   ُكُمونَّ ی  لَّ ح   (.11/35) فَّ تَّ

 یَّ وَّ ـ  7
ـلً يذ  ُقوُل ال َّ س  ـتَّ ُمر  س  ُروا لَّ فَّ ٰفـنَّ ك  ـ  یا ُقـل  ك  ـه  ِبالل ٰ ـًدا بَّ یِه ش  وَّ  ین  ـي 

ِكٰت ی  بَّ  ُم ال  ُه ِعل  دَّ ن  ِعن  ُكم  وَّ مَّ  (.13/73) اِب نَّ
ِلــٰمــن َّ اِ ـ  5 ــُی ا وَّ ــُكُم الل ٰ

ُســوُلُه وَّ ال َّ ــمَّ ٰءانَّ يذ  ُه وَّ رَّ
ــیق  یُ نَّ يذ  ُنــوا ال َّ وَّ  ٰلوةَّ ُمــونَّ الص  

ٰك یُ  ُتونَّ الز   (.5/55) اِكُعونَّ ةَّ وَّ ُهم  ٰر وؤ 
ُهم  آا ٰج ٰذ اِ  وَّ ـ  2 لاَّ ءَّ ٌر ِمنَّ ا  ِن اَّ م  ِف اَّ م  و  خَّ د ُ ٰذ اَّ ِو ال  و  رَّ ُسـوِل لَّی الر َّ اِ وُه اُعوا ِبِه وَّ لَّ
ل یولِ اُ  ی  لٰ اِ وَّ 

 اَّ ا 
ُه ال َّ ِلمَّ عَّ ُهم  لَّ ِر ِمن  و  ٰلـیَّ نَّ يذ  م  ُهم  وَّ لَّ ُه ِمن  ِبُفونَّ تَّن  ـس  ـُل الل ٰ ض  ِه ا فَّ

لَّ  ُتُه لَّ ی  عَّ مَّ ح  ُتُم الش   ات َّ ُكم  وَّ رَّ ع   اِ انَّ ٰف ی  بَّ
ل  ل ٰ  (.7/13) الً یا قَّ

لَّ اَّ  آُقل  ٰلـ  4 ُلُكم  عَّ ئَّ ًرا اَّ ِه ی  س   اِ ج 
د َّ ل َّ وَّ مَّ ِ ا ال   ف

ٰ  یةَّ ب ُقر   (.72/23) یال 
لَّ اَّ  آُقل  ٰم ـ  1 ُلُكم  عَّ ئَّ ٍر اَّ ِه ِمن  ی  س   اِ  ج 

ن  ٰش ل ٰ ه    یلٰ اِ ِخذَّ ت َّ یَّ ن  اَّ ءَّ آا مَّ ب   ب   رَّ  .(2) الً يس 

                                                             
1 .33/33. 

9 .95/57. 
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 آشنايي با اصول عقائدـ  3

 «هاي امام از نظر قرآن ويژگي»

حايظ و نگهبان دين و تبواون کننادن اصاول و    به رنوان جانشون پوامبر،  «امام»

از هار خطاا و    رو بايد يروع و تعقو  کنندن تمامِ وظايفِ مقام نبوّت است؛ از اين

باشاد. و ماردم قطعااد     هاا  يضال از هما  انساان   ر ام و اَ لغزشي، معحوم باوده و اَ 

توانند چنون شخحي را انتخاب نمايند، پس تنها خداوند متعال که از بااطن و   نمي

ها آگاه اسات، سازاوارترين شاخص را باراي امامات انتخااب و        آيندن هم  انسان

 نمايد. ه مردم معريي ميشئون الزم را به او رنايت نموده و ب

يکي از شراي  اساسي امامات  « رحمت»از نظر قرآن، سنت و ضرورت رق ي، 

باشد، به دالئ ي که در بحث نبوت  باشد و غور معحوم هرگز اليق اين مقام نمي مي

 براي لزوم رحمت انبواء، بوان شد.

شماري که از طريق شاوعه و اهال سانت وارد شاده      طبق احاديث متواتر و بي

. ناازل شاده اسات    بوات آن حضارت   ، دربارن پوامبر و اهل«آي  تطهور»است، 

س  یُ ُه لِ ُد الل ٰ یر  یُ ا ٰم ن َّ اِ > ج  ِ ُكُم الر  ن  ِهبَّ عَّ بَّ اَّ ذ  لَّ ال  ه  یُ ِت وَّ ی  ه  ف  ُكم  تَّ رَّ ه ِ  . <ًرایفَّ
اضايه بر آن، امام بايد احکام و قوانوني کاه باراي ساعادت دنواوي و اخاروي      

ند، يعني امام بايد از هم  مردم روي زمون، ر ما  بوشاتر   مردم، ضرورت دارد بدا

باشد تا لواقت رهبري آنها را داشته باشد؛ قرآن باه ايان موضاوع، اينگوناه اشااره      

ن  اَّ >کند:  مي مَّ د  یَّ فَّ ِ اِ  ی  ه  ق  حَّ ق ٌ اَّ    لَّی ال  عَّ ـت َّ یُ ن  اَّ  حَّ ـاِ  یِهد   یَّ ا ن  ٰلم َّ اَّ بَّ
ـٰد یُ ن  اَّ  آل ٰ ٰمـ  ىه  ُكـم  فَّ ا لَّ

ُكُمونَّ فَّ تَّ ی  كَّ   .<ح 
 که خداوند متعال، در زمان پوامبر گرامي اساحم  شوعه بر اين رقوده است

هاي امام و جانشون آن حضرت را معريي يرموده اسات، از   با نزول آياتي، ويژگي

لِ ٰم ن َّ اِ >جم ه آيه   ُكُم الل ٰ ی ُ ا وَّ
ُسوُلُه وَّ ال َّ ـٰءانَّ يذ  ُه وَّ رَّ

ُنـوا ال َّ ـیق  یُ نَّ يذ  مَّ ُتـونَّ یُ وَّ  ةَّ ولٰ ُمـونَّ الص   ؤ 
 .<اِكُعونَّ ةَّ وَّ ُهم  ٰر وٰك الز َّ 
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مفسرين سني و شوعه، اتفا  دارند که آي  مذکور در شاأن حضارت ر اي بان     

و روايات بسواري از رامّه و خاصّه نوز بر آن داللت  نازل شده است طال  ابي

 دارد.

خواساته اسات تاا حضارت      از پوامبر گرامي اسحم« آي  تب وغ»و با نزول 

ـا الر َّ ی ُ اَّ  آ>ٰیـ را به رنوان امام و جانشون خود معريي نماياد.  ر ي ـغ  ٰمـهَّ ل ِ  آُسـوُل بَّ
ِزلَّ اُ  ی  اِ ن  ك  وَّ لَّ ب   ٰم اِ ك  ِمن  رَّ ل  فَّ عَّ ف  م  تَّ تَّ ِرٰس ن  لَّ غ  ل  ُه وَّ الل ٰ ا بَّ تَّ ـُه یَّ الَّ ِصُمك  ِمـنَّ الن ٰ  ن َّ اِ اِس ع 
كٰ ا یَّ هَّ ٰلالل ٰ  مَّ ال  و  قَّ ِدی ال  ینَّ ه   <اِفر 

 

 ايي با زبان قرآنـ آشن 4

 «(2ساختار فعل اَمر )»

آشنا شديم، در ايان درس باا نحاون    « امر به الم» ندر درس قبل با نحون ساخت

 آشنا خواهوم شد.« اَمر به صوغه»ساختن 

 نحوة ساختن اَمر به صيغه

، از ش  صوغ  مخاط  يعال مضاارع باه ترتوا  نيال سااخته       «امر به صوغه»

 شود: مي

 داريم: را از اوّل آن برمي )ت(ا حرف مضارره  1

ُغ  ل ِ ِرُب  ُتبَّ ض  ُغ                     تَّ ل ِ ِرُب  بَّ  ض 
 نمايوم: ا رحيم ريع را از آخر آن، حذف مي 9

ُغ  ل ِ ِرُب  بَّ غ                      ض  ل ِ ِرب   بَّ  ض 
حرف مضارره، اگر اولون حرف، ساکن باشد، باراي پرهواز   حذف ا پس از   3

آوريم )چرا  بر سر آن مي« وصل نهمز»به نام « متحرکي نهمز»ساکن،  از ابتداي به

 ، به اين صورت:«که ابتدا به ساکن در رربي مشکل و يا غورممکن است

ِرب   ِرب   ض   ِاض 
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شاود ولاي در    اين است که در ابتدا کحم، خوانده مي« همزن وصل»هاي  ويژگي

مک حرف متحرک قبل از شود، چرا که حرف ساکن به ک وس  کحم، خوانده نمي

 شود، مانند: خود خوانده مي

 
ُ
ُظر  ك  ٱ لی  ن  ُبوا لَّك  ا  رَّ ثٰ اَّ فَّ ض   (.25/1) الَّ م 

ُظر  ك   ان  ُة الظ ٰ انَّ ٰع ٰـ فَّ كی  فَّ  (.11/31) نَّ ياِلم  اِقبَّ
و ياا  « راون الفعال مضااع   »حرکت همزه وصل، بستگي به حرکت  :يادسپاري

 دومون حرف بعد از همزه وصل دارد.

لفعل مضارع و يا دومون حرف بعد از همزن وصل، مفتوح يا مکسور اگر رون ا

 خوانوم، مانند: باشد، همزن وصل را با کسره مي

ِرُب  ض  ِرُب  تَّ ِرب   ض  ِرب   اض   ِاض 
ِلُم  ع  ُم  تَّ لَّ م  ا ع  لَّ م   ع  لَّ  ِاع 

اگر رون الفعل مضارع و يا دومون حرف بعد از همزن وصال، مضاموم باشاد،    

 خوانوم، مانند: ا ضمّه ميهمزن وصل را ب

ُصُر  ن  ُصُر  تَّ ُصر   ن  ُصر   ان   ُان 
ُصُر »ساختار ششگانه امر به صيغه، بر اساس فعل  ن  ، یَّ رَّ ص   .«نَّ

 معنا مؤنث مذكر غهیا صیلفظ 

 مخاطب
 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

ُصر  اُ   ن 
ُصٰرااُ   ن 
ُصُروااُ   ن 

ُصراُ   ین 
 ُصران  اُ 
نَّ اُ  ُصر   ن 

 نفر( كین )كاری ی
 د )شما دو نفر(ينكاری ی
 د )شما چند نفر(ينكاری ی
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد. 5ـ  1

لَّ اَّ  آوَّ ٰم  ُلُكم  عَّ ئَّ ٍر اَّ ِه ِمن  ی  س  رِ اَّ ن  اِ ج   اِ  یَّ ج 
لٰ ل ٰ ب ِ   یا عَّ ٰع    رَّ م  ال   (.22/111) نَّ يالَّ

ُتُكم  اَّ س   اُقل  ٰم  ُكم  اَّ ِمن   ل  ُهوَّ لَّ ٍر فَّ رِ اَّ ن  اِ ج   اِ  یَّ ج 
ی الل ٰ ل ٰ لَّ  (.37/74) ِه ا عَّ

ٰظ اِ وَّ  ران  تَّ لَّ  (1)اهَّ ٰلالل ٰ  ن َّ ِا ِه فَّ ی  عَّ و  ر  هَّ ُهوَّ مَّ ِمن  ُل وَّ ٰص یاُه وَّ ِجب  ُمؤ   (2)نَّ ياِلُح ال 
ٰل مَّ دَّ ٰذ آ وَّ ال  ع  ُة بَّ ه  ِئكَّ

 (.22/7) (3)اً ریِلك  ظَّ
ل  ُهوَّ    یف   اٌت نٰ ی ِ اٌت بَّ یٰ ٰءابَّ

مَّ اُ نَّ يذ  ُصُدوِر ال َّ ِعل   (.21/71) وُتوا ال 
ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجه يرمايود. قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

را نوشاته و  « تُطَهِّارُ »و « تَاذهَ ُ »ايعاال  « امر باه صاوغه  »براي تشکول ا   5ا   3

 معني آنها را مقاب شان بنويسود. ترجمه و

را نوشاته و  « تَطَهِّارُ »و « تَذهَ ُ»ايعال « امر به صوغه»ا ساختار ششگانه   5ا   1

 ترجمه و معني آنها را مقاب شان بنويسود.

چه يهمودياده  « هاي امام از نظر قرآن ويژگي»ا از معاني آيات مربوط به   5ا  5

 به صورت يشرده در چند سطر بنويسود.

 

                                                             
 . تَظاهَرا رَ َوهِ: و اگر شما دو نفر بر ضد او )پوامبر( دست به دست هم دهود.1

 (.: شايست  از مؤمنان )حضرت ر ين. صال ُ المؤمِنو9

 هور: پشتوبان.. ظ3َ



 

 

 

 

 درس پانزدهم

 )آيات فضائل(

ـ معاني کلمات زير را به خاطر بسـپاريد تـا بـه را تـي بتوانيـد آيـات و         1

 عبارات درس را ترجمه نماييد.

 معنا لغت

د بَّ  هموشه اَّ

 ط   کرد، ط   شديد غاءبتِ اِ 

 نوکان براراَّ 

ِری َّ   نوکان هبَّ

 بن( يرزندان)جمع: اِ بناءاَّ 

 ، آنها)اسم اشاره( آنان كُاوِئٰٓل

 شود جاري مي جریتَّ 

حت  زير تَّ

وا عالَّ  بوايود تَّ

اج َّ   بحث و ممادله کرد حَّ

 جاودانه، ماندگار دينخالِ 

ِشیَّ   بترسد خَّ

 معنا لغت

دن  جاودانه، هموشگي عَّ

 گويان دروغ بينكاِذ 

 جام، کاسه أسكَّ 

 رطر خوش بو كافور

 نفرين، دوري از رحمت الهي تعنَّ لَّ 

 ديرضايت، خشنو رضاتمَّ 

 ترکو  زاجمِ 

ِهل بتَّ  کنوم تقاي نفرين و هحکت مي نَّ

دُع   يرا بخوانوم، دروت کنوم نَّ

 زنان ساءنِ 

ونیَّ   نوشند مي شربَّ

 يروشد مي شرییَّ 
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 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد. 2

ــن  ٰح ـ  1 مَّ ــآفَّ ــِد ٰمــیــك  ف  ج َّ ع  ــِم فَّ آٰجــ اِه ِمــن  بَّ ِعل  ك  ِمــنَّ ال  ٰعــءَّ ُع ُقــل  تَّ ــد  ا نَّ و  الَّ
نٰ اَّ  نٰ آب  نٰ اَّ ا وَّ ءَّ ُكم  وَّ ِنٰسـآب  نٰ آءَّ ُكم  وَّ آا وَّ ِنٰسـءَّ ـٰن اَّ ءَّ ُفس  ـُكم  ُثـم َّ اَّ ا وَّ ن  ُفس  ِهـل   ن  ب تَّ نَّ

تَّ الل ٰ  نَّ ع  ل  لَّ عَّ ج  نَّ كٰ فَّ ی ال  لَّ  (.3/21) نَّ ياِذب  ِه عَّ
  ن َّ اِ ـ  2

ِمُلوا الص ٰ ٰءانَّ يذ  ال َّ ُنوا وَّ عَّ ـخَّ  ك  ُهم  وِئٰٓلاُ اِت اِلٰح مَّ رِ ی  بَّ ـُر ال  ـٰز ی َّ ُؤُهم  آِة جَّ
ــ ن ٰ ِهــم  جَّ ب   ــدَّ رَّ ــر  ِعن  ج  ٍن تَّ ــد  ل یاُت عَّ ــا ا  ِتهَّ ح  ٰهــاَّ ِمــن  تَّ ــًدا اَّ ا ٰهــینَّ فياِلــد  اُر ٰخ ن  بَّ

ِض  ُه ٰذ الل ٰ  یَّ رَّ ن  ُضوا عَّ ُهم  وَّ رَّ ن  ِش ُه عَّ ن  خَّ ب َّ  یَّ ِلك  ِلمَّ  (.1ـ  4/  11) ُه رَّ
ـــ  3 ــن  وَّ ِمــنَّ الن ٰ ــر  یَّ اِس مَّ

ــُه ا یش  س  ف  ِتٰغــنَّ ٰضــآب  ر  ــءَّ مَّ ــاِت الل ٰ ُءوٌف ِه وَّ الل ٰ ُه رَّ
ِعٰب   (.2/214) اِد ِبال 

ل ن َّ اِ ـ  7 رارَّ اَّ ا  ٍس كیَّ ب 
 
أ ُبونَّ ِمن  ك  رَّ  (.45/5) اُفوًراٰـ ا كاُجٰه انَّ ِمٰز ٰـ ش 

ُتم  ِسٰق اَّ ـ  5 ل  عَّ ٰح یَّ اجَّ ٰر وَّ ِعٰم    ج ِ آةَّ ال  حَّ ِجِد ال  س  مَّ ةَّ ال  ن  ارَّ مَّ ـٰءااِم ك  نَّ ِبالل ٰ ِه وَّ مَّ
ِم ایَّ ل  ا او  دَّ ف  ِر وَّ ٰج ِخ ݦݦݦݦݦݦݦݘٰ ل  ب   یاهَّ دَّ الل ٰ یَّ ا ِه ٰلِل الل ٰ يس  ُوونَّ ِعن  تَّ ـِد یَّ ا ُه ٰلـِه وَّ الل ٰ س   یه 

مَّ الظ ٰ  و  قَّ  (.1/21) (1)نَّ ياِلم  ال 
ٰن ـ 2 ل  عَّ جَّ ُدونَّ ِب یَّ ًة ِئم َّ اَّ اُهم  وَّ ِرنٰ اَّ ه  حَّ اَّ ا وَّ م  خَّ ی  لَّ اِ ا نٰ ی  و  لَّ ال   (.21/43) اِت ٰر ی  ِهم  ِفع 

 

                                                             
ال  ؛المسمد الحرام: آباد کردن مسمد الحرام رمار ؛: سوراب کردن حاجوانجّالحا سقا. 1

 باشند. يستوون: مساوي نمي
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 آشنايي با اصول عقائد ـ 3

 )آيات فضائل(

ايم که مستقوماد مسأل  خحيت و  در اين درس به سراغ آياتي از قرآن ممود ريته

را دربرگريتاه   کند، ولي يضو تي بزرگ از حضارت ر اي   واليت را بازگو نمي

تواند زواياي اين مسأله را براي کساني که در متن جريان  است و مممور  آنها مي

 اند روشن سازد و در ممموع نشان دهد که حساب حضرت ر ي يتهقرار نگر

از ديگران کامحد جدا است، و با وجود کسي مثل او در موان امت اساحمي، نوبات   

 رسد. امامت و خحيت به ديگران نمي

تاوان مساأل  امامات و     رق ي روشن ماي   به ربارت ديگر: با انضمام يک مقدم

را حاکم « فضولمَ»ن اينکه هرگز خداوند حکوم، خحيت را از آن نتومه گريت و آ

نخواهد کرد، حتآي در موان رقحي جهان هر کس مرتکا  چناون   « يضلاَ» و رهبرِ

کنند و کار او را نشان  ردم تدبور و ضاعف   کاري شود او را محمت و سرزن  مي

 تر کرده است. شمارند، چرا که يرد برتر از تابع يرد پايون مديريت او مي

يات بسوار وسوع و گسترده است تا آنما که بعضي از دانشامندان، کتااب   اين آ

ايام کاه    اند ولي ما از موان آنها، آياتي را برگزياده  مستق ي درباره اين مسأله نگاشته

 تري دارد و در منابع معروف اهل سنت نوز آمده است. مفاهوم روشن

رت اظ مکاارم  براي اطحع بوشتر به کتاب پوام قرآن، ج اد نهام، نوشات  حضا    

 شورازي، مراجعه يرمايود.

نازول آن آماده اسات: وقتاي     باشد، در رابطه باا شاأن    مي« آي  مباه ه»آيه اول 

باه دساتور   باا لماجات ر مااي مساوحي مواجاه شاد،        پوامبر گرامي اسحم

مباه ه دادند، تا راستگو از دروغگو شناخته شود و ايرادي که در خداوند، پوشنهاد 

سآئنا( و بنآئنا( و حضرت زهرا )نِپوامبر بودند، امام حسن و حسون )اَ اين مباه ه با

 بودند؛ حضرت ر ي )اَنفُسَنا(
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باشد، در اين آيه خداوند، بهترين مخ وقاات خاود    مي« آي  خور البَّريَّه»آيه دوم 

را معريي کرده است، هرچند مفهوم آياه وساوع و گساترده اسات و منححار باه       

باشد، ولي در روايات متعدد اسحمي کاه در مناابع    يشخص يا اشخاص معوني نم

يّه( را حضرت رِ)خَورُ البَ پوامبر گرامي اسحمحديث اهل سنت و شوعه آمده، 

 باشند؛ و شوعوان او معريي نموده که رستگاران در روز قوامت مي ر ي

وارد شاده کاه    باشد، در شأن حضرت ر اي  المبوت( مي   آيه سوم )آي

خوابود و جان او را بر جان خاودش مقادم    همرت، در بستر پوامبردر ش  

 شمرد؛

ساخن  « بارار اَ»باشد کاه درباارن گروهاي باه رناوان       برار( مياَ  آيه چهارم )آي

گويد در روايات متعدد معروف اسحمي، شأن نزول و محادا  اکمال ابارار را،     مي

 باشند. مي حضرت ر ي و ياطمه و حسن و حسون

باشد که بر اساس روايات متعددي کاه از اهال    الحاج( مي   آيه پنمم )آي

 در ايان آياه، حضارت ر اي    « جاهد ياي سابول اظ  »سنت وارد شده، مراد از 

 باشد. مي

که در کتاب پوام قرآن آماده   آيات بسوار ديگري نوز در شأن حضرت ر ي

 است، رحقمندان به آن کتاب مراجعه يرمايند.
 

 ان قرآنـ آشنايي با زب 4

 «اسم فاعل و مفعول»
: اسمي است که بر کنندن کار يا دارندن صافت ياا حاالتي داللات     «اسم فاعل»

 نويسنده. «کاتِب»ياري کننده اا  «ناصِر»کند؛ مانند:  مي
هايي که ماضي غايا  مفارد آنهاا ساه حرياي اسات، بار وزن         اسم يارل يعل

 شود، مانند: اضايه مي «ا»آيد، يعني: به حروف اص ي )ريش ( ک مه،  مي« يارل»

رَّ  ص  بَّ   ِصر ان نَّ تَّ  ِتباك كَّ
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کند بر کسي يا چوازي کاه کااري بار      اسمي است که داللت مي «اسم مفعول»
 روي آن انمام شده باشد؛ مانند:

نصور»  نوشته شده «كتوبمَّ »  ياري شده  «مَّ
هايي که ماضي غاي  مفرد آنها سه حريي اسات، بار وزن    اسم مفعول يعل

 «و»و « م»آيد، يعناي: حاروف اصا ي )ريشا ( ک ماه، دو حارف        مي« مفعول»
 شود؛ مانند: ايزوده مي

رَّ  ص  بَّ   رونصمَّ  نَّ تَّ  بوكتمَّ   كَّ
 چند نکته:

 باشند؛ ا هر يک از اسم يارل و مفعول داراي ش  صوغه مي 1
 شود؛ به آخر آنها ساخته مي «»ا اسم يارل و مفعول مؤنث، با ايزودن  9
جماع بساته    «ات»و مؤناث باا    «يـنَ ـ   ونَ»مفعول مذکر باا   ا اسم يارل و  3
 شوند. مي

رَّ »هاي اسم فاعل و مفعول از فعل  صيغه ص   «نَّ
 معنا مؤنث ركمذ غهیا صیلفظ 

اسم 
 فاعل

 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

 ِصٌر ان
 اِن ِصران
 ونَّ ِصران

 ٌة ِصرَّ ان
 تاِن ِصرَّ ان
 اٌت ِصران

 نفر( كیرد )آن كاری ی
 ردند )آن دو نفر(كاری ی
 ردند )آن چند نفر(كاری ی

اسم 
 مفعول

 مفرد
ن ٰ   یُمثَّ
 جمع

 ٌر ونصمَّ 
 اِن رونصمَّ 
 ونرونصمَّ 

 ٌة رَّ ونصمَّ 
 تاِن رَّ ونصمَّ 
 ونرونصمَّ  

 نفر( كیاری شد )آن ی
 اری شدند )آن دو نفر(ی
 اری شدند )آن چند نفر(ی

 

« موم مضموم»اسم يارل و مفعول در غور ثحثي ممرد، با قرار دادن  يادسپاري:
شود، با اين ير  که در اسم يارل، حرف ماقبل  حرف مضارره ساخته ميبه جاي 

 باشد؛ مانند: مي« مفتوح»و در اسم مفعول حرف ماقبل « مکسور»
مَّ 
ل َّ ُم یُ  عَّ ل ِ م )تعل عَّ ل ِ م )تعلیُمعَّ

ل َّ  م داده شده(یم دهند( ُمعَّ
نَّ  س  ح  ِسُن یُ  اَّ ن )احسان شده(.كِسن )احسان ُمح   ح  س   ننده( ُمح 
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 ـ آشنايي با قرآن در منزل 5

 ـ آيات و عبارات زير را قرائت نموده و سپس ترجمه نماييد. 5ـ  1

ُعوا ُكل َّ یَّ  د  مَّ نَّ  (.14/41) اِمِهم  ٰم ِا اٍس ِب نٰ اُ  و 
ِ یُ  ت ن   یؤ  ةَّ مَّ مَّ ِحك  ن  آٰش یَّ ال  د  یُ ُء وَّ مَّ قَّ ةَّ فَّ مَّ ِحك  ت  ال  ِ اُ ؤ  ث  ی  خَّ  یَّ وت  .(1)ًرایًرا ك 
 
َّ
ــٱ
ِفُقــویُ نَّ يذ  ل َّ ــٰو اَّ نَّ ن   م 

ُهم  ِبالل َّ ــالَّ ٰلاِر ِســر ً ٰهــِل وَّ الن َّ ی  ــاِن ا وَّ عَّ ُهــم  يَّ لَّ ــُرُهم  اَّ ًة فَّ ج 
ِهم  وَّ ٰل ب   دَّ رَّ لَّ ِعن  ٌف عَّ و  ُنونَّ یَّ ا ُهم  ِهم  وَّ ٰلی  ا خَّ زَّ  (.2/247) ح 

ِ ِكِن الر ٰ لٰ  ِمُنونَّ  یاِسُخونَّ ف ُمؤ  ُهم  وَّ ال  ِم ِمن  ِعل  ِمُنـونَّ ِبٰمـیال  ـِزلَّ اُ  آؤ  ـلَّ اِ ن  وَّ  ك  ی 
ِلك  اُ  آٰم  ب  ِزلَّ ِمن  قَّ  (.7/122) ن 

ا دو صفحه از قرآن را با دقت و به صورت شمرده بخوانود، در هنگاام    5ا   9

 ايد، توجه يرمايود. قرائت به معاني ک ماتي که به نهن سپرده

از ايعاال ثحثاي ممارد، چاه     « اسم يارل و اسم مفعاول »ا براي تشکول   5ا   3

 ا نکر مثالنمايومه ب مراح ي را طي مي

از ايعال غورثحثي ممارد، چاه   « اسم يارل و اسم مفعول»ا براي تشکول   5ا   1

 نمايومه با نکر مثال مراح ي را طي مي

چاه يهمودياده باه صاورت     « آيات يضاائل »ا از معاني آيات مربوط به   5ا   5

 يشرده در چند سطر بنويسود.

  

                                                             
1 .9/912. 
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کاريم، آشانا شاديد، باراي     الحمد ظ با شوون آشنايي با ترجمه و مفاهوم قرآن 

را تهواه نمايواد و روزي ياک صافحه از      (1)ني با ترجم  يارسيآآشنايي بوشتر، قر

قرآن را با دقت قرائت نموده و سپس ترجمه نمايود، اگر با لغت جديدي برخورد 

کرديد، در ديتري نوشته و ترجم  آن را نوز مقاب   بنويسود، و با تکرار؛ آن را در 

د. خواهود ديد ظرف چند هفتاه باا ترجماه و معنااي بوشاتر      نهن خود جاي دهو

 آيات قرآن کريم، آشنا هستود.

هاي صرف و نحاو مقادماتي را نواز تهواه      اگر در کنار آشنايي با ترجمه، کتاب

نمايود و هر روز با يکي از ساختارهاي ايعال و اسامي رربي آشنا شويد، خواهواد  

هاا ک ما  ديگار را     با معناي هر ک ماه، ده توانود با آشنايي  ديد ظرف چند هفته مي

 هاي لغت به راحتي معنا خواهود کرد. بسازيد و بدون مراجعه به کتاب

 

 با آرزوي تويوق

 قم ا شوخ ر ي حبوبي

  

                                                             
شود، قرآن با ترجمه آقاي مهدي محموديان که با همکااري واحاد پاژوه      . پوشنهاد مي1

رجم  روان، تک تاک  قم نوشته شده، تهوه نمايود، چرا که اضايه بر ت بوت القرآن امام ر ي

 لغات را نوز جداگانه ترجمه نموده است.
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