
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

«حدید»سواالت تحلیلی سوره   

 

 سیاق اول

، خداوند «وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ »... سوره مبارمه حدید  4بر طبق آبه  .1

توجه به همه جا با ماست، ثمرات اعتقاد به اینکه خدا همه جا حاضر، ناظر و مراقب است را با 

 ، تبیین نمایید.«آزادی بندگی»در کتاب « تقوا»معنا و مفهوم و ثمرات 

 

 سیاق دوم

یَوْمَ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِینَ آمَنُوا انْظُرُونَا »سوره مبارکه حدید  13با توجه به آیه .2

تَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْ

یابند؛ اند و راه خود را نمی، منافقان در قیامت غرق در ظلمت«الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

و تبیین  را بیان کنید« اهل نفاق»های برخی از ویژگی« مساله نفاق»با توجه به مباحث کتاب 

بزرگترین خطری است که جامعه اسالمی « نفاق»نمایید که چرا از دیدگاه شهید مطهری خطر 

 اند .کند و منافقان در قرآن، بیش از کفار مورد مالمت و سرزنش قرار گرفتهرا تهدید می

 

 سیاق سوم

نْ َیا َلع   »سوره مبارکه حدید  20آیا آیه  .3 َا اْْلََیاُة الدُّ َنُکْم َوَتَکاثُ ٌر ف ی األْمَوال  اْعَلُموا َأَّنم ٌب َوََلٌْو َوز یَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ی ْ
ْْف َرٌة م  ََ َواألْوالد  َکَمَثل  َغْیٍث َأْعَجَب اْلُکفماَر نَ َباتُُه ُثُم یَه یُج فَ تَ َراُه ُمْصَفرًّا ُثُم َیُکوُن ُحطَاًما َوف ی اآل ََد یٌد َوَم  ٌٌ ا ََ َرة  َع خ 

ُُْرور  اَّللم  َور ْضوَ  نْ َیا إ ال َمَتاُع اْل -، متضمن نوعی بدبینی به خلقت و نظام آفرینش نمی« اٌن َوَما اْْلََیاُة الدُّ



در کتاب « فلسفه زهد در تفکر اسالمی و نظر دین درباره دنیا»باشد؟ با توجه به مباحث 

به مواهب و تفسیر آیه مذکور ، منطق اسالم در مورد عالقه طبیعی و فطری « اخالق اسالمی»

 دنیایی نظیر مال و ثروت، همسر و فرزند  را تبیین نمایید.

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمَاءِ  »سوره حدید  21با توجه به آیه  .4

اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ وَاألرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِکَ فَضْلُ 

های معنوی و ، مالک و معیر قرآن برای مسابقه و رقابت چیست؟ وجه امتیاز مسابقه«الْعَظِیمِ

باشد؟ با توجه به مبحث علمی )علم به معنای واقعی کلمه( با مسابقات مادی و محدود چه می

گیری در دنیا و اجتماع چه کان مسابقه و عرصه سبقت، ار«عدالت»در کتاب « مسابقه بقا»

 باشد؟می

 

 سیاق چهارم

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ  »سوره مبارکه حدید  25با توجه به آیه  .5

فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ 

آزادی »، جایگاه «آزادی انسان»و مباحث کتاب «  یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ

برای  ایدر مکتب انبیا و ادیان توحیدی، را تبیین نمایید. در اسالم، چه پشتوانه« اجتماعی

 در نظر گرفته است؟« آزادی اجتماعی»تحقق 

 


