
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «واقعه»سواالت تحلیلی سوره مبارکه 

 سیاق اول

را با توجه به « سابقون»گروه های ویژگی« وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ » واقعه سوره  10 بر طبق آیه .1

 بیان نمایید.« آزادی بندگی»در کتاب « بزرگی و بزرگواری»مبحث 

 

، که از گروه  «وْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَا *وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» سوره واقعه  11و  10آیات با توجه  .2

آزادی »را با توجه به کتاب « قرب»سابقون به عنوان مقربون نام برده شده است، مفهوم 

 توضیح دهید. مراتب و آثار قرب را بیان کنید.« بندگی

 

 سیاق دوم

إِلَّا * لَا یَسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا »  24و آیه « مُتَّكِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِینَ»سوره واقعه  16آیه  .1

بیان فرموده « رو به روی هم نشستن»های اهل بهشت را یكی از ویژگی« قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا

لَا یَسْمَعُونَ فِیهَا »ره واقعه سو  26و  25است، این آیه چه معنا دارد؟ بر اساس این آیه و آیات 

های یك کند، ویژگیکه اوصاف اهل بهشت را بیان می« إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا* لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا 

 در دنیا را بیان کنید.« خانواده بهشتی»

 

* ذَلِكَ مُتْرَفِینَنَّهُمْ کَانُوا قَبْلَ اِ»سوره واقعه  47تا  45را بر اساس آیات « مترفین»ویژگی  .2

« کَانُوا یَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * وَکَانُوا یُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِیمِ

 بیان کنید.

 

 



 

 

 

 ومسسیاق 

در صدد  «ونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَأَنتُمْ تَزْرَعُ * أفَرَأَیْتُم مَّا تَحْرُثُونَاَ»سوره واقعه  64و  63آیات  .1

خواهد تصریح نماید که تاثیر این اسباب از خود آنها یانكار تاثیر عوامل طبیعی نیست، بلكه م

تاثیر این نوع اعتقاد به خدا « خدا در زندگی انسان»نیست بلكه از خداست؛ با توجه به کتاب 

 و توحید در زندگی انسان را بیان کنید.

است و « عالی»، قرآن خودش حقیقتی «لَّا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  »سوره واقعه  79آیه بر طبق  .2

اند، قابل لذا توسط افراد که بعد عالی و انسان خویش را حفظ کرده و از غیر خدا تطهیر کرده

انسان »در سوره واقعه را با توجه به مباحث « مطهّرون»های فهم و درک است؛ ویژگی

هدیً »سوره بقره  2همچنین با توجه به آیه  بیان کنید.« آزادی انسان»در کتاب « یشناس

تبیین « آزادی بندگی»را با توجه به کتاب « مطهّرون»، ربط و نسبت میان تقوا و «للمتَّقین

 نمایید.

 

 

 


