
 هرورزـهِر مــتردِه مــگسِی داــام خــه نــب

 

ق:تـعـداد دفــعــات تـــکـــرار موضوع تحقی

 .ون  ـلهـ م  ـع  ـت   اـَ مـع   ل  ــافِ ــغ  ــبِ  ّللَاه  اـ  مو  جــمــلــه 
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مــــوضــوع آیــه:تــشــبــیــهــی زیـــبـــا دربــاره 

 قــــســاوت بــنــی اســــرائــیــل

 

نَّ 
ِ
َجاَرةِّ َأْو َأَشدُّ قَْسَوًة َوإ َ فَهِّيَ  ََكلْحِّ ِلِّ ن بَْعدِّ َذَٰ َّ قََسْت قملموبمُكم م ِّ ُثم

نْهم  جم مِّ قَّقم فَيَْخرم نْهَا لََما يَشَّ نَّ مِّ
ِ
نْهم إْْلَْْنَارم َوإ رم مِّ َجاَرةِّ لََما يََتَفجَّ َن إلْحِّ مِّ

نَّ 
ِ
ٍل ََعَّا  إلَْماءم َوإ م بَِّغافِّ ِّ َوَما إَّللَّ َيةِّ إَّللَّ ْن َخش ْ طم مِّ بِّ نْهَا لََما ََيْ مِّ

  تَْعَملمونَ 

 تــگفـــش زهـــجـــمع]  آن از دــعـــب اــمــش ايــه دل سـپــس

 از اي ارهــپ زیرا;  تر سخت یا سنگ مانند ، شد سخت[  يزــانگ

 از اي پاره و ، جوشد  مى هاــهرن آنها از كه ستا اه گــنــس

 اي ارهــــپ و ، آید  ىـــم رونــيــب آن از آب و شكافد  مى آنها



 و  كند  مى وطــــــقـــــس[  بلندي از]  خدا ترس از اــهـآن از

(47ت)ــســيــن رــبـــخ بي هــیدد  مى ماــجــان چهـآن از داـــخ  

 

 سخـتـدل تـا باشید خود دلهاي مـراقـب -1 آمـوزه هـای آیـه:

 نشـویـد

 از مملو و( محبت) سار چشمه که است آن خوب دل-2 

باشد خدا برابر در فروتنی  

مراقب کردار خود باشید چون شما تحت نظر خداوند  -3

 هستید.
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ی ــهــان الــرمــف11ض ــقــه: نـــوع آیـــوضمـــ

 یلــرائـــی اســنــط بــوســــت

 



 َّ ََلءِّ  َأنتمْ  ُثم ؤم ْ  تَْقتملمونَ  َه َٰ ونَ  َأنفمَسُكم رِّجم ْ نُكم  فَرِّيقًا َوُتم ْ  نم ِّ  م ِّ هِّ ََيرِّ  دِّ

ونَ  ُْثِّ  عَلَْيهِّم تََظاَهرم
ِ
َْل ْدَوإنِّ  ِبِّ ن َوإلْعم

ِ
و ُأَساَرى   يَأْتموكمْ  َوإ وَ  همْ تمَفادم  َوهم

م   َحرَّ ْ  مم مْ  عَلَْيُكم م ْخَرإُجم
ِ
نمونَ  إ تَ  بَِّبْعضِّ  َأفَتمْؤمِّ ونَ  ابِّ إْلكِّ  َبْعٍض بِّ  َوتَْكفمرم

َ  يَْفَعلم  َمن َجَزإءم  فََما ِلِّ ْ  َذَٰ نُكم َلَّ  مِّ
ِ
ْزي   إ نَْيا إلَْحَياةِّ  فِّ  خِّ َ  إدلُّ  ْومَ َوي

يَاَمةِّ  َل   يمَردُّونَ  إلْقِّ
ِ
ِّ  إ م  َوَما إلَْعَذإبِّ  َأَشد  لٍ  إَّللَّ  تَْعَملمونَ  ََعَّا بَِّغافِّ

 روهيـگ و ، يدـكش  ىـم را رــگـكدیــی هــك دــستيــه شما این باز

 گناه روي از و ، كنيد  مى آواره هایشان خانه از را خودتان از

 و یاري[  اید كرده آواره كه]  آنان ضد بر را یكدیگر تجاوز و

 دـــآین شما نزد ارتــــاس الـــح در انــآن اگر و ، دهيد  مى كمك

 آواره هـــك ورتيـــــص در ، دهيد  مى فدیه انـشدنش آزاد براي ،

[  آسماني]  كتاب از شيـــــبخ به آیا.  بود محرا شما بر كردنشان

 محرا]  ؟ ورزید مى كفر دیگر بخشي به و آورید  مى ایمان

 وجوب و ، شمارید  مى ردودـــم را كردن آواره و جنگ بودن

 كيفر پس! [  كنيد  مى قبول اسارت از را كيشان هم كردن آزاد

  مى روا[  خدا آیات در]  را تبعيضي چنين كه شما از كساني

 ، ستــني اــدني زندگي در وایيــــرس و خواري زــــــج ، دارند

 شوند  مى بازگردانيده عذاب ترین سخت سوي به قيامت روز و

.ستني رـــبــــخ بي ، دهيد  مى مانجا آنچه از داــخ و ،  

 انـیمـپ و زـریـگ ونـانـق یـلتـم یهودیان -1 ای آیه:ـوزه هـآم

 شما پس) د؛ـننـمیکـن مـرح همدیگر به حتی هـک ندـکنـش

 (.دـیـاشـب انـآن رـطـخ بـراقـم انـانـلمـمس



 .دارد ودــآل عذاب و رسواگر امیـفرج ون گریزيـانـق -2

 .اریدـبشم ترمـمح انـودتـخ مچونـه را ودـخ شانـمکیـه -3

 تـاس منوعـم انـآن دـعیـتب و شانـمکیـه ونـخ ختنـری-7

 .تـــــاس شیــودکـخ یـوعـن شیـه ک شـمکیـه هـک

 و جان به پس) ت؛ـاس ترمـحـم افراد نـوط و حیات قــح -8

 .(یدـکنـن اوزـتج رانـگـدی ینـرزمـس

 برخی به عمل هـک کنید عمل الهی قوانین ه يــهم به-6 

 عذاب آلود یـفرجام رـگـدی برخی ركـت و یـهـال آیات

.دارد  

دـیشویـم واـرس هـک یدـکنـن لـعم نشیــگزی نـدی در-4  
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مــوضــوع آیــه: افـتـرا وادعــاهــای دروغــین 

 اهــل کــتـاب دربـاره خــدا و پـیـامـبـران

 



موإ  َباَط ََكن ْْسَاَق َويَْعقموَب َوإْْلَس ْ
ِ
يَل َوإ اعِّ ْْسَ

ِ
مَي َوإ ْبَرإهِّ

ِ
نَّ إ
ِ
َأْم تَقمولموَن إ

وًدإ ن َكَتَ َشهَاَدًة  هم مَّ م َوَمْن َأْظََلم مِّ ْ َأْعََلم َأمِّ إَّللَّ َأْو نََصاَرى  قمْل َأَأنتم

ٍل ََعَّا تَْعَملمونَ  م بَِّغافِّ ِّ َوَما إَّللَّ َن إَّللَّ نَدهم مِّ   عِّ

 و یعقوب و اسحاق و يلـماعـاس و مـيـراهـاب:  گویيد مى آیا

!  ؟ بودند نصراني یا یهودي آنان[  نبوّت ممقا داراي]  نوادگان

 آنان هـك دانيد  مى یقين به شما]  ؟ خدا یا اتریدـدان شما:  بگو

 را تــيـــواقع چرا ســــــپ ، نبودند رانيـصـن و یهودي

 كه را ادتيـشه كه كسي از مكارترـتـوس؟دارید  ىـــم انــــنهـــپ

 مانجا که  چهآن از داـوخ ؟ ستـكي ، كند هانـپن تـاوس نزد خدا از

(171یست)ــن خبر بي ، دهيد  مى  

 و است خویش اعمال مسئول کس هر-1 :ای آیهـوزه هـآم

 .میکند تـافـدری را آنها نتایج

 به( و نکنید مطرح هودهـبی باحثـم) خدا، مورد در -2

 .نپردازید جدال

 (.گزینید دوري ركــش از و) باشید خدا مخلص -3

 استمه بزرگترین از یـتاریخ و دینی حقایق ریفـتح -7

 .ستا

 الفـخ بر اییـادعاه نـپیشی یامبرانـپ وردـم در-8

دنکنی تاریخی اتـمسلّم  
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ان و ــمانــلـله ی مســیر قبــغیــوع آیه: تــوضــم

 یت آنــانـــقّ ـــاهی اهل کتاب ازحــآگ
 

َماءِّ  َك فِّ إلسَّ ْبََلً تَْرَضاَها فََول ِّ قْد نََرى  تََقلَُّب َوُْجِّ  فَلَنمَول َِّينََّك قِّ

 ْ وَهُكم جم ُّوإ وم ْ فََول دِّ إلَْحَرإمِّ َوَحْيثم َما كمنتم َوُْجََك َشْطَر إلَْمْسجِّ

ْم َوَما  ِّ ّب ِّ ن رَّ َّهم إلَْحقُّ مِّ وَن َأن يَن ُأوتموإ إْلكِّتَاَب لََيْعلَمم ِّ نَّ إَّلَّ
ِ
َشْطَرهم َوإ

ٍل ََعَّا يَعْ  م بَِّغافِّ   َملمونَ إَّللَّ

 به كه يــكس ونــچ]  آسمان[  جهت]  در را رویت گردانيدن ما

 قبله ويـــس به را تو یقيناً پس;  بينيم  مى[  باشد مطلبي انتظار

 سوي هـــب را رویت پس;  گردانيم برمى بپسندي را آن كه اي

 كه اـــج هر! [  مسلمانان اي ماـش]  و;  گردان مالحرا مسجد

 مسلماً و.  دــيــردانــــرگـب آن سوي به را خود روي ، باشيد

 به المقدس بيت از]  قبله تغيير این كه دانند  مى كتاب لـــاه

 حق و تـــدرس[  اريــك]  انــارشــروردگــپ ويــس از[  هـــكعب

 پيامبر هـــك اند دهـخوان انجيلشان و تورات در زیرا; ]  است

 دـــض رـــب]  آنچه از داـخ و[  خواند خواهد نماز قبله دو به ماسلا

 (1١١.) نيست رــــخب بي ، دهند  مى مانجا[  مؤمنان و برـيامـــپ



 

 خدا رضایت مورد ي قبله مسجدالحرام-1 :زه های آیهـوآم

 .است آله و علیه ّللا صلی برـپیام و

 .کنید دوست ي هـعبـک ويـس هـروب همگی -2

 آله و علیه ّللا صلی پیامبر از را داـخ رابرـب در ادب -3

 به و) میکرد بیان نگاهش با را خود ايـقاضـت که یاموزیدـب

 (.یکردـنم راضـاعت هیـال دستورات

 اند آگاه مسلمانان قبلهي ّیتـقانـح از مسیحیان و انـیهودی -7

 (.میکنند انـکتم را آن ولی)

 

 :سوره بقره171آیه_8

 

رجا ــه هــب هــنکــاشــــاره به ایه:ــوع آیــوضـــم

ت ـمـه سـود را بـــاز خـــد نــمــردیـــرکـفـــس

 دــیـنـه کــامــرام اقحـــــــجدالــســـم
 



َّهم لَلَْحقُّ  ن
ِ
دِّ إلَْحَرإمِّ َوإ ْن َحْيثم َخَرْجَت فََول ِّ َوُْجََك َشْطَر إلَْمْسجِّ َومِّ

ٍل ََعَّا تَْعَملمونَ  م بَِّغافِّ ب َِّك َوَما إَّللَّ ن رَّ   مِّ

 را رویت ، شدي يرونـــب[ دیگر كار یا فرــس براي]  جا هر از

 بدون.  بگردان مراـــالح مسجد سوي به[  نماز اقامه حال در] 

 و است وحق تـــدرس پروردگارت نزد از انــرمـــــف این تردید

 (1١1.) تــيســن برـــخ يـــب ، دهيد  ىــــم مانجا آنچه از خدا

( مسجدالحرام) خود ي قبله حقانّیت در -1 ه:ـآموزه های آی

 .است شده مشخص خدا طرف از هـک نکنید تردید

 .یدـده رارـق هـبلـق نـوط در و فرـس در را مسجدالحرام -2

 (ر دارد )پس مراقب باشیدـظـت نـخداشماراتح-3
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ـرزنـــش اهـــل کــتـاب بـه ـمــوضــوع آیـه:سـ

ـری هـــای آگـــاهـانــه و ـتـوطـئـه گـل ــدلـی

 ـرافــــحــاد انــــجــای

 

ِّ َمْن أ َمَن تَْبغموَْنَا  يلِّ إَّللَّ وَن َعن َسبِّ دُّ قمْل ََي َأْهَل إْلكِّتَابِّ لَِّم تَصم

ٍل ََعَّا تَْعَملمونَ  م بَِّغافِّ هََدإءم َوَما إَّللَّ ْ شم َوًجا َوَأنتم   عِّ



 از اند آورده ایمان كه را كساني چرا!  ابـكت لـــاه اي:  وــبگ

 ـ هستيد آن دادن نشان كج واهانـخ هـــك حالي در ـ خدا راه

 گواهيد[ حقّانيّتش و بودن مستقيم به]  شما اینكه با ؟ دارید  بازمى

 (11.) نيست خبر بي دهيد  مى ماـــانج چهـآن از داــخ و ،

 رداریدـب ئهـوطـت از تـدس اسالم دشمنان -1وزه های آیه:ـآم

 رسیدگی شما حساب به و) ستیدـه داـخ ظرـن حتـت ماـش که

 (.کرد خواهد

 ساختن منحرف و تراشی مانع درصدد دشمنان مؤمنان، -2

 .هستند شما

 لجاجت ولی) هستند مطلع اسالم حقانّیت از کتاب اهل -3

 .میکنند توطئه اسالم علیه آگاهانه و( میکنند

 یـنثـخ را آنها و) بشناسید را اسالم دشمنان ي توطئه-7 

 سازید
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 پاداش انسان اعمال از یک هر برای :آیه موضوع

 دارد وجود مجازاتی یا
ٍل ََعَّا يَْعَملمونَ  َُّك بَِّغافِّ لموإ َوَما َرب ا ََعِّ مَّ   َولِّكم ٍ َدَرَجات  م ِّ

 به[  انس و جن گروه دو از]  مداـــك رـه رايــب[  قيامت در]  و

[  عذاب و ثواب از]  درجاتي ، دـــدادن  مى ماــجـــان آنچه سزاي



 رـبــخ يــب ، دهند  مى مجاـــان آنچه از پروردگارت و;  است

 (132.) نيست

 

 الهی ي اراده به بشري اجتماعات بقاي -1 آموزه های آیه:

 .دارد بستگی

 تربیت را شما میخواهد که است مهربان توانگري داـخ-2

 .کند

 ندانید خویش هدایت و عبادت و خود نیازمند را خدا) -3

 .است آسان خدا براي ملتها ایگزینیـج( که

 عمان نمیتوانید شما و است ناپذیر تخلف الهی هاي دهـوع -7

 .دـویـش او

 _به قدرت الهی و ناتوانی خود توجه کنید8

 :سوره هود123آیه _5

 

همه امور عالم به خدا اختصاص موضوع آیه: 

 وسرنخ همه مسائل جهان دردست اوست دارد

 

ُّهم فَاْعبمْدهم  لَْيهِّ يمْرَجعم إْْلَْمرم ُكم
ِ
َماَوإتِّ َوإْْلَْرضِّ َوإ ِّ غَْيبم إلسَّ َّ َوَّللِّ

ٍل ََعَّا تَْعَملمونَ  َُّك بَِّغافِّ ْ عَلَْيهِّ َوَما َرب   َوتََوَّكَّ



 دانش طرهـــسي در طـــقــف زمين و ها انــمــآس انــهـــن

 او پس;  شود  ىـم دهــگردان باز او به ارهاــك همه ، تـــخداس

 از ارتـــپروردگ و ، باش داشته لــوكــت او بر و كن ندگيــب را

 (123.) تــيســن رــبــخ بي ، دهيد  مى مانجا هـــچـــآن

  همه مرجع و جهان غیب اسرار عالم-1 :آموزهای آیه

 .خداست کارها

 افلغ کسی از او که کنید توّکل او بر و بپرستید را خدا -2

 نمیشود

 

 :نمل سوره13آیه-1

 تــیسـافـد کـداونـت خـاخــرای شنـه: بـوضوع آیـم

 .مـــر کنیـکـفـرو تـدبـش تـاتـدر آی

 

ٍل ََعَّا تَْعَملمونَ  َُّك بَِّغافِّ ْ أ ََيتِّهِّ فَتَْعرِّفموَْنَا َوَما َرب ِّيُكم ِّ َسُيم َّ   َوقملِّ إلَْحْمدم َّللِّ

 هاي نشانه زودي به;  خداست ویژه ها شــایــتــس همه:  بگو و

 و دنيایي سخت هاي گرفتاري و ماــش تــســشك كه]  را خود

 نشان[  كافران و مشركان]  شما به[  است آخرت عذاب و مرگ

 و.  شناخت خواهيد[  خوبي به]  را آنها ســـپ ، داد خواهد

 (13.) نيست خبر بي ، دهيد  مى ماـجــان هــچــآن از پروردگارت

 بپرستید. را پروردگار -1 آموزه های آیه:



 .یدباش خدا تسلیم -2

 

 ساله17 ده: مـــحــمــدحــســن مــالــکـــیــرد آورنــگ

 مـریـرآن کـء از قجــز26ظ حــافـــ

 اسـتاد انـصاریـان :مــنبع ترجــمه

 رضایی علی دکترمحمدتفسیر مهر  منبع آموزه ها :

 اصفهانی

 حجت االسالم والمسلمین استاد علی رجبی:استاد راهنما

 


