
 

 «مزمل»سواالت تحلیلی سوره 

 سیاق اول 

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ال إِلَهَ إِال هُوَ فَاتَّخِذْهُ  (سوره مبارکه مزمل  9تعبیر وکیل گرفتن در ایه  .1

امده است خداوند مشرق و مغرب را وکیل بگیر , را با بحث توکل شهید مطهری تبیین  ) وَکِیال

 نمایید .

 

نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ  ﴾٢﴿سوره مزمل )  قُمِ اللَّیْلَ إاِل قَلِیال   3و  2بحث  شب زنده داری و تهجد در ایه  .2

مِنْهُ قَلِیال ( ) را با بحث ازادی بندگی تبیین نمایید و هدف از شب بیداری و عبادت را از دو بعد 

اهلل علیه از چه جهت  اجتماعی و فردی تحلیل کنید . توصیه خداوند به پیامبر صلوات

 میباشد؟ 

سوره مزمل )  إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَواْل ثَقِیال (  بحث ثقل را با بحث تبلیغ تحلیل و  5با توجه ایه  .3

 تبیین نمایید . 

ی و نظری سوره مزمل )رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ال إِلَهَ إاِل هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَکِیال ( را با توحید عمل 9ایه  .4

 در کتاب خدا در زندگی انسان تبیین نمایید .

 

 

 سیاق دوم 

 



با  را   «هجر جمیل»سوره مزمل )  وَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیال (  10در ایه  .1

مشخص « تبلیغ»بحث عالی ودانی و ازادی انسان تبیین کنید.  و ارتباط کل آیه را با کتاب 

 بفرمایید .

 

 سیاق سوم

 

إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ »سوره مزمل  20ارتباط آیه   .2

ا تَیَسَّرَ مِنَ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَاللَّهُ یُقَدِِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا مَ

الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی األرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

قْرِضُوا اللَّهَ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَ

فِرُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِِّمُوا ألْنفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْ

در قران را بیان کنید.  با توجه به « تدبر»و« قرائت»یک الگوی مطلوب « إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

پیدا کردن به قرائت « عادت»تبیین نمایید که آیا « تربیت و رشد اسالمی»حث کتاب مبا

قرآن، امری مطلوب و تربیتی است یا اینکه باید سعی کنیم که عادت به قرائت قرآن پیدا 

 نکنیم؟

سوره  20اوصاف متقیان  که موال علی علیه السالم در خطبه همام مطرح میکنند را با ایه  .3

هُ بَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَاللَّ إِنَّ رَ»مزمل 

أَنْ سَیَکُونُ  مَیُقَدِِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِ

هِ مِنْکُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی األرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّ

وَمَا ُتقَدِِّمُوا ألنْفُسِکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا 



تبیین و «  مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 تحلیل نمایید. 

 

 

 


