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 «حجرات»سواالت تحلیلی سوره 

 سیاق اول

 

 وَاتَّقُوا وَرَسُولِهِ اللَّهِ یَدَیِ بَیْنَ تُقَدِِّمُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا» حجرات سوره 1 یهآ با رابطه در .1

 به فعلی زمان در نیندازید جلو رسول و خدا حکم از را خود نظر« عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

باشد؟ اصول و قواعد وظیفه یک مسلمان در قبال مدیر و رهبر چه می معناست؟  چه

« تربیت و رشد»در کتاب « مدیریت و رهبری»با توجه به مبحث  رهبری در اسالم را 

 تبیین نمایید.

 اللَّهِ  یَدَیِ بَیْنَ تُقَدِِّمُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا» حجرات سوره 1 یهآیا حکم مندرج در آ .2

در   حاضر حال در یاپذیری، آدر خصوص والیت«  عَلِیمٌ  سَمِیعٌ  اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَرَسُولِهِ

 حکم منزله بهنیز قابل تسری است؟ آیا حکم ولی فقیه   او فتاوای و فقیه ولی حکممورد 

را با توجه به « پذیریوالیت»و « بصیرت»، «تقوا»ربط و نسبت میان   ؟ است رسول و خدا

 بیان کنید.« آزادی بندگی»مباحث کتاب 

 واَل النَّبِیِِّ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَکُمْ تَرْفَعُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا » حجرات سوره 2 ایه در .3

 بردن باال «  تَشْعُرُونَ ال وَأَنْتُمْ أَعْمَالُکُمْ حْبَطَتَ أَنْ لِبَعْضٍ َبعْضِکُمْ کَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُوا

 چیست؟ عمل حبط از منظور.  کنید تبیین منظر دو از حداقل  ؟ میباشد معنا چه به صوت

 . بفرمایید را اسالمی اخالق و رشد و تربیت بحث با ایه این ارتباط

 سیاق دوم

فِیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ األمْرِ لَعَنِتُّمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ  »سوره حجرات  7بر طبق آیه  .1

صْیَانَ أُولَِِکَ وَلَکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ اإلیمَانَ وَزَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِ

داشتنی و از رسول خدا )ص(، ایمان را برای شما دوست، محبت و پیروی «هُمُ الرَّاشِدُونَ 



کند؛ با توجه به مباحث ایند میکند و کفر و فسق و گناه را در نظرتان ناخوشپرجاذبه می

، توضیح دهید که چگونه محبت به اولیای «سیره امیرالمومنین»در کتاب « جاذبه و دافعه»

 تواند باشد.یهای تزکیه نفس و تقویت ایمان مالهی یکی از راه

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  »سوره حجرات  9با توجه به آیه  .2

یْنَهُمَا إِحْدَاهُمَا عَلَى األخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصِْلحُوا بَ

 ، در چه صورت «بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ  »سوره حجرات  10با توجه به آیه  .3

مالک برادری، وحدت و مباهات یک قوم و گروه چه بر مبنای جهان بینی اسالمی، « تُرْحَمُونَ

باشد؟ آیا کمک و اصالح امور مسلمین در سوریه و عراق و لبنان، مصداق همین آیه شریفه می

باشد؟ برخی از شبهاتی در این زمینه مطرح است مبنی بر اینکه مادام که داخل کشور و می

های اسالمی از جمله ملت فلسطین دولتمرزهای خودمان نیاز داریم نباید به سایر کشورها و 

پاسخ « گراییاسالم و ملی»کمک و مساعدت کنیم، با توجه به تفسیر این آیه و مباحث کتاب 

 دهید.

 

 ومسسیاق 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِِّ إِثْمٌ واَل  »سوره حجرات  12در آیه  .1

قُوا اللَّهَ إِنَّ تَجَسَّسُوا واَل یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

آیا حکم این آیه،  شده است،« گمان»به  ، توصیه اکید به ترتیب اثر ندادن«اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ

پیروی »منطق اسالم در مورد  شود یا فقط ناظر بر گمان بد است؟گمان خوب را هم شامل می

 تبیین نمایید. « خدا در زندگی انسان»را با توجه به مباحث کتاب « از گمان

أُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ»سوره حجرات  13با توجه به آیه  .2

، مالک و معیار کرامت، تقوا «وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

، ربط و نسبت میان «آزادی بندگی»و کتاب « اخالق اسالمی»است؛ با توجه به مباحث کتاب 

 ا تبیین نمایید.کرامت و تقوا ر



 

 

 

 سیاق چهارم

الَتِ األعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا ق»سوره حجرات  14با توجه به آیه  .1

ا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ یَدْخُلِ اإلیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ال یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیًِْ

خدا در زندگی »، ایمان و اسالم، دو مقوله متفاوت است؛ با توجه به مباحث کتاب «رَحِیمٌ

 ابعاد مختلف قلبی، عقلی و بدنی تبیین نمایید.، آثار توحید در «انسان

وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ » سوره حجرات 15بر طبق آیه  .2

یکی از « جهاد»بندی به فریضه پای، «بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَِِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ

از دیدگاه شهید مطهری،  است، با توجه به اینکه« ایمان»آثار و عالیم راستی و صداقت در 

ربط و نسبت حکم  است،  توحید و برای دفاع از اصل« دفاعی»ایی در اصل حکم جهاد ابتد

« آزادی انسان»در کتاب « جهاد»را با توجه به مبحث « ایمان و اعتقاد به توحید»با « جهاد»

 تبیین نمایید 


