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«تحریم»سواالت تحلیلی سوره   

 سیاق اول

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  »سوره تحریم  6با توجه به آیه  .1

، مبانی حق و «أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَالئِکَةٌ غاِلظٌ شِدَادٌ ال یَعْصُونَ اللَّهَ مَا 

تکلیف والدین در قبال تربیت دینی و مذهبی فرزندان را تبیین نمایید. با توجه به مباحث 

به این شبهه پاسخ دهید که اموزش و « آزادی انسان»کتاب « آزادی تفکر و آزادی عقیده»

باشد و تعارض با آزادی تفکر و عقیده آنان می تربیتی دینی و مذهبی فرزندان در خانواده در

به منظور احترام به آزادی تفکر و آزادی عقیده کودکان، باید فرزندان را در یک محیط 

 و منفک از دین و مذهب، در خانواده و مدرسه  تربیت نمود.« سکوالریزه»

با « ...وا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُ »سوره تحریم  6ربط و نسبت میان آیه  .2

امر »را بیان کنید. با توجه به مباحث کتاب « امر به معروف و نهی از منکر»وظیفه و تکلیف به 

، شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید. این شرایط، «به معروف و نهی از منکر

 شرط واجب است یا شرط وجوب؟

 سیاق دوم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّکُمْ أَنْ »سوره تحریم  8جه به آیه با تو .3

 یَّ وَالَّذِینَ یُکَفِِّرَ عَنْکُمْ سَیِِّئَاتِکُمْ وَیُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ یَوْمَ ال یُخْزِی اللَّهُ النَّبِ

نَا إِنَّکَ عَلَى ک ُِِِّّ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَ

را بیان کنید. « توبه نصوح»های ، ویژگی«آزادی بندگی»در کتاب « توبه»و مبحث « شَیْءٍ قَدِیرٌ 

تواند عام ِّ توبه را بیان کنید. آیا بیان ثمرات توبه در قرآن می شرط تحقق و قبولی

 ای جهت ارتکاب گناه و توبه از آن بشود؟انگیزاننده

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ »سوره تحریم  9با توجه به آیه  .4

، آیا حکم جهاد ابتدایی در اسالم، موید جنگ طلبی و خشونت طلبی «الْمَصِیرُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ 



، مبنا و فلسفه حکم «آزادی انسان»در کتاب « جهاد»باشد؟ با توجه به مبحث در اسالم نمی

-جهاد ابتدایی در اسالم را تبیین نمایید. آیا جهاد ابتدایی ، در واقع نوعی جهاد دفاعی نمی

 باشد؟

 

 


