
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «نباء»سوره مبارکه سواالت تحلیلی 

 سیاق اول

)الذی هم فیه مختلفون(، طاغیان با دالیل مختلف معاد « نبا»سوره مبارکه  3با توجه به آیه  .1

، «خدا در زندگی انسان»را انکار می کنند و اهل اختالف هستند، با توجه به مباحث کتاب 

 را تبیین نمایید.« غیرموحد»فرد و جامعه مبنای تششت و اختالف در 

نقل شده است که مقام رسالت )ص( « عّم یتسائلون* عن النبا العظیم»در تفسیر روایی  .2

شود، معنای کلمه که بعد از مرگ از همه کس سوال می« والیت علی )ع(»فرمودند که منظور 

د. ربط و نسبت میان تبیین نمایی« آزادی بندگی»را با توجه به کتاب « ولی»و « مولی»

 را بیان کنید.« معاد»و « والیت»

 

 سیاق دوم

، ولی جزای طاغیان را «جزاء من ربّک»فرماید: چرا خداوند، جزای متقیان را به خود نسبت داده، می .1

 ؟«جزاء وفاقا»دهد به خود ایشان و عمل ایشان اسناد می

-گردند؟ مگر قبال در جهنم بودهجهنم برمیفرماید اینها به چرا درباره طاغیان و سرکشان، قرآن می .2

« اهدنا الصراط المستقیم»گردند؟ با توجه به مباحث تفسیری آیه اند تا گفته شود در قیامت به جهنم باز می

 در سوره حمد، پاسخ بدهید.« صراط»و مفهوم 

 

آیا منظور است،  «ااهل تقو»فوز و رستگاری، منحصرا برای « انّ للمتقین مفازا»با توجه به آیه مبارکه  .3

آیا صرف  شود؟از تقوا لزوما، تقوای درون دینی )خاص( است یا تقوای برون دینی )عام( را هم شامل می

-مالک و معیار ارزش کند؟ « متقی»تواند فرد را ایجاد موانع خارجی برای تحقق مراقبت بر خویشتن، می

 پاسخ دهید.« آزادی بندگی»در کتاب « قوات»باشد؟ با توجه به مبحث گذاری از دیدگاه اسالم چه می

 



، ربط و نسبت میان « ان اکرمکم عند اهلل اتقاکم»و روایت « انّ للمتقین مفازا»با توجه به آیه مبارکه  .4

تبیین « آزادی بندگی»در کتاب « بزرگی و بزرگواری»و « تقوا»را با توجه به مباحث « کرامت نفس»و « تقوا»

 نمایید.


