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 سیاق اول

وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَاإلیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ  »سوره حشر  9با توجه به آیه  .1

وقَ واَل یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُ 

به عنوان یکی از « محبت»و « حُب  »، مالک و معیار «الْمُفْلِحُونَ  شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ

سیره »در کتاب « جاذبه»های مسلمانان راستین است؛ با توجه به مبحث شاخصه

، انواع محبت از دیدگاه اسالم را بیان کنید. با توجه به مباحث کتاب « امیرالمومنین )ع(

 باشد؟نوان یکی از عوامل تربیت میبه ع« محبت»، چگونه «تربیت و رشد اسالمی»

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  »سوره حشر  8آیا با تمسک به آیه  .2

مِنْکُمْ وَمَا آتَاکُمُ  وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ ال یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ األغْنِیَاءِ 

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ  ﴾٧﴿الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

ضْوَانًا وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْال مِنَ اللَّهِ وَرِ

، و اینکه اموال نباید در دست گروه محدودی حبس گردد، اموال اغنیاء را از «هُمُ الصَّادِقُونَ 

دست آنها گرفت و به فقرا و مساکین داد تا به این ترتیب اموال در سطح جامعه جریان پیدا 

در « های نابجاهای بجا و تفاوتتفاوت»د؟ با توجه به مبحث مند شونکرده و همه از آن بهره

 پاسخ دهید.« عدالت»کتاب 



 سیاق دوم

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ نَافَقُوا یَقُولُونَ إلخْوَانِهِمُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  »سوره حشر  11با توجه به آیه  .3

مَعَکُمْ واَل نُطِیعُ فِیکُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّکُمْ وَاللَّهُ  الْکِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ

، چرا وحدت کفار و «خدا در زندگی انسان»و با توجه به مباحث کتاب « یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ

اساسا در جبهه منافقان با یکدیگر نباید موجب ترس و دلهره مومنین و موحدان بشود؟ آیا 

 باطل و ضدتوحید، امکان تحقق وحدت وجود دارد یا اینکه سراسر تشتت است؟

 سیاق سوم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  »سوره حشر  18با توجه به آیات  .4

و « آزادی بندگی»در کتاب « تقوا»، و با توجه به مبحث «تَعْمَلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا 

، توضیح دهید که تقوای در «تربیت و رشد اسالمی»در کتاب « مراقبه و محاسبه»مبحث 

 ؟محاسبه و مراقبه به چه معنا است

 

 

 


