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 ( 2معرفی درس تفسیر ترتیبی )
 

آشنا ، این درسهای مهم تفسیر قرآن کریم در میان مفسّران است. هدف از ارائۀ تفسیر ترتیبی، یکی از شیوه
آیات سورۀ  قسمت بیشتری ازنکات تفسیری و مفردات این شیوه است که در طی آن، دانشجویان با شدن 

مرحوم عالمه طباطبایی و با توجه به روش تفسیر روایی و تفسیر  "المیزان تفسیربر اساس " «إسراء»مبارک 
 گیرد.قرآن به قرآن مورد مطالعه قرار می
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  جلسۀ اول

 سورۀ مبارک إسراء 

 (1معراج )

 

 ف درساهدا
 آشنایی با:
  کلیّاتی دربارۀ سورۀ مبارک إسراء؛ 

 کلّی این سوره. محتوای 

 
 اهداف درس 

 نگاهی به سورۀ مبارک إسراء 
 فضیلت سورۀ إسراء 

 های سورۀ إسراء نام
 محتوای کلی سورۀ إسراء 

  آیۀ اول 

 مفردات 
 نکات 
 تفسیر 

 معراج پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
 معراج از نگاه روایات 

 برخی منابع تفسیری دربارۀ معراج 
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  جلسه دوم

 ورۀ مبارک إسراء س

 (2معراج )
 

 درس اهداف
 آشنایی با:
 معراج؛ پیشینۀ 
  ؛(وآله هیعل اهلل یصلّ)کیفیت معراج پیامبر اکرم 

 اسالم. گرامی رسول معراج زمینی و آسمانی سیر رخدادهای

 
 اهداف درس

 پیشینۀ معراج 
 کیفیت معراج 

 و احادیث مطرح شده الف( نکاتی در مشاهدات پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
 ب( واقعۀ معراج 

 سفر زمینی  .1
 سفر به آسمان دنیا  .2
 مشاهداتی از تجسّم اعمال  .3
 آسمان دوم و سوم  .4
 ادامۀ سفر  .5

 ج( جسمانی بودن معراج پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
 گیری کلّی از روایات معراج نتیجه
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  جلسه سوم

 مبارک إسراءسورۀ  8الی  2تفسیر آیات 
 

 
 ف درسهد

 آشنایی با: 

 مبارک إسراء ۀسور 8تا  2 یاتموجود در آ یریو نکات تفس مفردات 
 

 اهداف درس 
  سورۀ مبارک إسراء  8تا  2آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
 نکتۀ اول: منظور از کتاب 

 نکتۀ دوم: اثبات توحید با تغییر سیاق آیات 
 نکتۀ سوم: نوح و ذریۀ او 

 رم: اعالم دو فساد بنی اسرائیل در شریعت موسی نکتۀ چها
 نکتۀ پنجم: ماجرا و سرانجام دو فساد بنی اسرائیل 

 سؤال مهم 
 نکتۀ ششم: کاربرد کلمۀ عباد در مفاهیمی متضاد 

 نکتۀ هفتم: بیان یک سنت ثابت الهی 
 دو فساد بنی اسرائیل و روایات اسالمی 
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  جلسه چهارم

  سورۀ مبارک إسراء 12الی  9 تفسیر آیات
 

 
 ف درسهد

 آشنایی با: 
 آشنایی با مفردات و نکات تفسیری آیات نهم تا دوازدهم سورۀ مبارک إسراء 

 
 اهداف درس 

  سورۀ مبارک إسراء  12تا  9آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
 نکتۀ اول: قرآن و رسالت آن 

 نکتۀ دوم: قرآن، استوارترین شریعت 
 گری قرآن ع مردمی در قبال هدایتنکتۀ سوم: موض

 نکتۀ چهارم: انسان موجودی شتابزده 
 نکتۀ پنجم: گردش شب و روز 
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  جلسه پنجم

  سورۀ مبارک إسراء 15الی  13تفسیر آیات 
 

 هدف درس
 آشنایی با:
  إسراء مبارکسورۀ  15تا  13مفردات و نکات تفسیری آیات 

 
 اهداف درس 

  سورۀ مبارک إسراء  15ا ت 13آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
 نکتۀ اول: مقصود از طائر 

 یک تذکر اخالقی 
 نکتۀ دوم: اعمال انسان همراه همیشگی او 

 نکتۀ سوم: اعمال انسان کتابی گشوده شده در برابر دیدگانش 
 نکتۀ چهارم: بیان چهار موضوع اساسی 

 ن نکتۀ پنجم: توقف عذاب الهی بر بعثت پیامبرا
 پرسش و پژوهش 
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  جلسه ششم

 سورۀ مبارک إسراء 21الی  16تفسیر آیات 
 

 
 ف درسهد

 آشنایی با: 
  إسراء مبارکمفردات و نکات تفسیری آیات شانزدهم تا بیست و یکم سورۀ. 

 
 اهداف درس 

  سورۀ مبارک إسراء  21تا  16آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ شانزدهم 
 ل: ارادۀ خداوند بر اساس عملکرد اقوام نکتۀ او

 نکتۀ دوم: فسق نتیجۀ نازپروردگی و هالکت نتیجۀ فسق 
 نکتۀ سوم: حرکت مترفین، بر اساس قانونی طبیعی 

 نکتۀ چهارم: هالکت جامعه بر اساس سنتی الهی 
  آیۀ هفدهم 

 بیان مصادیق سنت هالکت و نابودی نکتۀ اول: 
 زمان نوح نبی  نکتۀ دوم: جریان سنن الهی از

  آیۀ هجدهم 
 های آنان مندینکتۀ اول: دنیاطلبان و بهره

 نکتۀ دوم: ارتباط میان دنیاطلبی و عذاب 
  آیۀ نوزدهم 

 سه گام اساسی در رسیدن به سعادت جاودانه 
  آیۀ بیستم 

 مندی از دنیا آخرت طلبان و بهره
  آیۀ بیست و یکم 

 های دنیوی و اخروی نکتۀ اول: برتری
 نکتۀ دوم: رفع شبهۀ تعارض و تضاد بین دنیا و آخرت 
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  جلسۀ هفتم

 سورۀ مبارک إسراء 27تا  22تفسیر آیات 
 

 
 ف درس هد

 آشنایی با: 
  إسراء مبارکمفردات و نکات تفسیری آیات بیست و دوم تا بیست و هفتم سورۀ. 

 
 اهداف درس 

 سورۀ مبارک إسراء  27تا  22آیات 
 مفردات 

  نکات تفسیری
  آیۀ بیست و دوم 

 نکتۀ اول: توحید، سرسلسلۀ تمام مباحث اعتقادی 
 نکتۀ دوم: شرک، ناتوانی و درماندگی 

  بیست و سوم و بیست و چهارم آیات 
 نکتۀ اول: احسان به والدین، پس از پرستش خدا 

 نکتۀ دوم: امر تکوینی خداوند بر پرستش و احسان 
 ر نکتۀ سوم: چگونگی برخورد با پدر و ماد

 معنای اُفّ 
 احترام و نیکی به پدر و مادر 

  آیات بیست و ششم و بیست و هفتم 
 نکتۀ اول: صاحبان حق 

 کاران، برادران شیاطیننکتۀ دوم: اسراف
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  جلسه هشتم

  سورۀ مبارک إسراء 35الی  26تفسیر آیات 
 

 
 هدف درس
 آشنایی با: 
 سی و پنجم سورۀ مبارک إسراء مفردات و نکات تفسیری آیات بیست وششم تا 

 
 اهداف درس 

 سورۀ مبارک إسراء  30تا  26ادامۀ نکات تفسیری آیات 
 نکتۀ سوم: مخاطب و مراد آیات 

 نکتۀ چهارم: اعراض به امید رحمت 
 نکتۀ پنجم: اعتدال در انفاق 

 نکتۀ ششم: نقش انسان در طول ارادۀ خداوند 
 نکتۀ هفتم: منظور از ذی القربی 

  سورۀ مبارک إسراء  35تا  31آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ سی و یکم 

 نکتۀ اول: حکم تحریم کشتن فرزند 
 نکتۀ دوم: منظور حقیقی از قتل نفس 

  آیۀ سی و دوم 
 نکتۀ اول: نزدیک نشدن به زنا 

 نکتۀ دوم: زنا، عملی زشت و ویرانگر 
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  جلسه نهم

 بارک إسراءسورۀ م 39الی  31تفسیر آیات 
 

 هدف درس
 آشنایی با: 
  إسراء مبارکمفردات و نکات تفسیری آیات سی و یکم تا سی و نهم سورۀ 

 
 اهداف درس 

 سورۀ مبارک إسراء  35تا  31ادامۀ نکات تفسیری آیات 
  آیۀ سی و سوم 

 نکتۀ اول: حرمت قتل نفس 
 نکتۀ دوم: حق قصاص برای ولی مقتول 

  آیۀ سی و چهارم 
 نزدیک نشدن به مال یتیم نکتۀ اول: 

 نکتۀ دوم: جواز تصرّف در مال یتیم به شرط تبدیل نمودن به احسن 
 نکتۀ سوم: وفای به عهد 

  آیۀ سی و پنجم 
 نهی از کم فروشی 

 سورۀ مبارک إسراء  39تا  36آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ سی و ششم 

 نکتۀ اول: نقش علم و آگاهی در تبعیت و پیروی 
 دوم: مسئول بودن ابزارهای ادارکی انسان نکتۀ 
  آیۀ سی و هفتم 

 سرکشی و غرور تا چه حدّ! 
  آیۀ سی و هشتم 
  آیۀ سی و نهم 

 ها و اشاره به اصل توحید نکتۀ اول: بیان حکمت
 نکتۀ دوم: سرانجام شرک، رنج حقارت و مالمت 
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 جلسه دهم

  سورۀ مبارک إسراء  45الی  40تفسیر آیات 
 

 
 رسف دهد

 آشنایی با: 
 إسراء مبارک سورۀ پنجم و چهل تا چهل یاتآ یریو نکات تفس مفردات 

 
 اهداف درس 

 سورۀ مبارک إسراء  45تا  40آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ چهلم 

 بندی موهوم مشرکان نکتۀ اول: تقسیم
  آیۀ چهل و یکم 

 نکتۀ اول: تصریف، رویکردی تربیتی در قرآن 
 حق، نفرتی در دل کفاران  نکتۀ دوم: بیان

  آیۀ چهل و دوم 
 باورهای پوچ مشرکان در انتخاب خدایان 

 پرسش و پژوهش 
  آیۀ چهل و سوم 

 آلود نهایت پاکی و برتری خداوند از پندارهای شرک
  آیۀ چهل و چهارم 

 پرسش و پژوهش 
 ها و زمین نکتۀ اول: تسبیح در آسمان

 نکتۀ دوم: تسبیح همگانی موجودات 
 ۀ سوم: امکان درک تسبیح موجودات نکت

 نکتۀ چهارم: نهایت بردباری و بخشندگی خداوند 
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  جلسه یازدهم

 سورۀ مبارک إسراء  47الی  45تفسیر آیات 
 

 

 ف درس هد
 آشنایی با: 
 إسراء مبارک سورۀ 47 تا 45 سورۀ آیات یریو نکات تفس مفردات 

 
 اهداف درس 

  سورۀ مبارک إسراء  47تا  45آیات 
 فردات م

 نکات تفسیری 
 نکتۀ اول: مفهوم حجاب مستور 

 نکتۀ دوم: کفر به معاد، کفر به همۀ اصول دین 
 نکتۀ سوم: نظرات گوناگون بر حجاب مستور 

  آیۀ چهل و ششم 
 یابی به هدایت پروردگار مانعی بر دستها، نکتۀ اول: حجاب

 یک نکتۀ کالمی مهم 
 مسئلۀ توحید نکتۀ دوم: علت تنفر مشرکان، نسبت به 

 توحید، محور وحدت مسلمانان، عامل گریز کافران 
  آیۀ چهل و هفتم 

 نکتۀ اول: گوش کردن به منظور انکار 
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 جلسه دوازدهم

 سورۀ مبارک إسراء  51الی  47تفسیر آیات 

  
 

 
 اهداف درس

 آشنایی با: 
 مبارک إسراء ۀرسو یکمچهل و هفتم تا پنجاه و  آیات تفسیری نکات و مفردات. 

 
 اهداف درس 

 ادامۀ نکات تفسیری آیۀ چهل و هفتم 
 های مشرکان نکتۀ دوم: نجوی دلیلی بر سرّی بودن حرکت

 نکتۀ سوم: مراد از رَجُالً مَّسحُورًا 
  سورۀ مبارک إسراء  51تا  48آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ چهل و هشتم 

 مشرکان سببی بر گمراهی آنان های مثل
  آیۀ چهل و نهم 

 نکتۀ اول: انکار معاد در پی انکار حقایق قرآنی 
 نکتۀ دوم: پاسخی بر استبعاد و یا برهان مشرکان 

 ام و پنجاه و یکم آیۀ پنجاه 
 های منکران معاد های قرآنی، در پرسشنکتۀ اول: شرحی بر پاسخ

 نکتۀ دوم: روش قرآن در اثبات معاد و نفی استبعاد منکرین 
 م: نزدیک بودن قیامت نکتۀ سو
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  جلسۀ سیزدهم

  سورۀ مبارک إسراء  55الی  52یات تفسیر آ
 

 ف درسهد
 آشنایی با: 
 نکات تفسیری آیات پنجاه و دوم تا پنجاه و پنجم سورۀ مبارک إسراء 

 
 اهداف درس 

  سورۀ مبارک إسراء  55تا  52آیات 
 نکات تفسیری 

  آیۀ پنجاه و دوم 
 تی از سرتعظیم! نکتۀ اول: اجاب

 نکتۀ دوم: یقین به نزدیکی قیامت! 
  آیۀ پنجاه و سوم 

 نکتۀ اول: قول نیکو، یک فرمان راهبردی و فراگیر 
 نکتۀ دوم: گفتار ناشایست، سبب اختالف افکنی شیطان 

  آیۀ پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم 
 نکتۀ اول: پروردگار، تنها وکیل و داور مطلق 

 هی بر اساس حکمت، نه آرزو پردازی نکتۀ دوم: مشیت ال
 نکتۀ سوم: عجیب نبودن برتری پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 

 ها، بر پایۀ فضیلت و لیاقت نکتۀ چهارم: برتری
 ای از این چند آیه خالصه

 ای در شأن نزول این آیات نکته
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  جلسۀ چهاردهم

 ( 1ء )تفسیر آیات انتهایی سورۀ مبارک إسرا
 

 ف درسهد
 آشنایی با: 
  مفردات و نکات تفسیری ایات هفتاد تا هفتاد و دوم و آیۀ هفتاد و هشتم سورۀ مبارک إسراء 

 

 
 اهداف درس
  سورۀ مبارک إسراء  77تا  70آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ هفتادم 

 نکتۀ اول: کرامت انسان، بر مبنای جهان بینی دینی 
 رامت بخشیدن و شناختی بر برتری انسان کامل های کنکتۀ دوم: روش

  آیۀ هفتاد و یکم 
 فراخوانی هر فرد با پیشوای خویش 

  آیۀ هفتاد و دوم 
 گمراهان، کور در دنیا، کورتر در آخرت 

  آیۀ هفتاد و هشتم 
 گانه نمازهای پنجنکتۀ اول: بیان اوقات 
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  جلسۀ پانزدهم

  ( 2رۀ مبارک إسراء )تفسیر آیات انتهایی سو
 

 ف درسهد
 آشنایی با: 
 مفردات و نکات تفسیری آیات پایانی سورۀ مبارک إسراء 

 
 س اهداف در

 ادامۀ نکات آیۀ هفتاد و هشتم 
 « قُرآنَ الفَجرِ»نکتۀ دوم: مراد از 

  سورۀ مبارک اسراء  82تا  79آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیۀ هفتاد و نهم 

 ای ویژه ، فریضهنکتۀ اول: نماز شب
 نکتۀ دوم: اهمیت نماز شب 

 « مقام محمود»نکتۀ سوم: مراد از 
  آیات هشتادم و هشتاد و یکم 

 نکتۀ اول: ورود و خروجی صادقانه 
 نکتۀ دوم: مسیر هموار پیروزی 

 نکتۀ سوم: مصادیق بارز این آیه 
 آیۀ هشتاد و دوم 

 « مِنَ القُرآنِوَ تُنَزِّلُ »در عبارت « مِن»نکتۀ اول: مراد از 
 « رحمت»و « شفاء»نکتۀ دوم: تفاوت میان 

 نکتۀ سوم: قرآن، خسارتی افزون برای ظالمان
 نکتۀ چهارم: گسترۀ شفابخشی قرآن 
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 زدهمجلسۀ شان

  (3تفسیر آیات انتهایی سورۀ مبارک إسراء )
 

 
 هدف درس 

 آشنایی با: 
 رک إسراء.مفردات و نکات تفسیری آیات پایانی سورۀ مبا 

 
 اهداف درس 

  آیۀ هشتاد و پنجم 
 نکات تفسیری 

 نکتۀ اول: معانی روح در قرآن 
 نکتۀ دوم: مفهوم امر و حقیقت روح 

  سورۀ مبارک إسراء  93تا  88آیات 
 مفردات 

 نکات تفسیری 
  آیات هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم 

 نکتۀ اول: تحدی قرآن و فراگیری در مبارزطلبی 
 حدی قرآن در تمام ابعاد نکتۀ دوم: ت

 های مبارز طلبی نکتۀ سوم: تحدی و روش
 شأن نزول آیات نود تا نود و سوم 

 نکتۀ اول: سودمند نبودن معجزات برای مشرکان 
 های غیرمعقول و نشدنی مشرکان نکتۀ دوم: درخواست

  سورۀ مبارک إسراء  110تا  105آیات 
 نکات تفسیری 

 آیۀ صد و پنجم 
 آن محوری قرحق

  آیۀ صد و ششم 
 حرکت گام به گام و تدریجی در تعلیم و تربیت 

  آیۀ صد و هفتم 
 نکتۀ اول: رابطۀ بین علم و ایمان 

 نکتۀ دوم: مراد از صاحبان علم 
 

 پایان 
 


