
 «سناا اال»سوره مبارکه سواالت تحلیلی 

 سیاق اول

، اسنواع هدایت بشر از جاسنب خداوسند را «اسنّا هدیناه الابیل امّا شاکرا و امّا کفورا»با توجه به آیه شریفه  .1

شد  « کفور»تبیین سنمایید. علت اصلی « آزادی اسناا »با توجه به مباحث اسناا  شناسی در کتاب 

عوامل رشد »با توجه به مبحث  عدۀ زیادی از بشر، از دیدگاه شهید مطهری چه عاملی است؟

های رشد یافتگی که شکرگزار بود  را یکی از شاخصه« تربیت و رشد اسالمی»در کتاب « یافتگی

 داسند، طرح بحث سنمایید.می

 

کجا بفهمیم که اعمالی  عمل خالص چه سنشاسنه هایی دارد که آ  را از عمل غیر خالص جدا میکند ؟از .2

را  «خدا در زسندگی اسناا »دیدگاه شهید مطهری در کتاب   که اسنجام میدهیم خالص برای خداست ؟

های خداشناسی و کاب توحید سنظری و توحید عملی به عنوا  یکی از شیوه« اخالص»در مورد 

 تبیین سنمایید.

 

است که یک معنای « بِرّ»جمع ...« کأسمن ا ّ االبرار یشربو  »سوره مبارکه اسناا  5در آیه « ابرار» .3

و  «بِر»گردد، اطالق می« بِرّ»، و به اعتبار وسعت صحرا، به آ  عنوا  «(بحر»)در مقابل « صحرا»آ  

را با « ابرار»های آسنا  است؛ ویژگیهم به اعتبار توسّع یا وسعت روح  های سنیکاسناا  برای «ابرار»

 تبیین سنمایید.« آزادی بندگی»در کتاب « بزرگی و بزرگواری»توجه به مبحث 

 

 

 



 سیاق دوم

فمن شاء اتّخذ الی ربّه سبیال و ما تشاؤ  الّا آ  یشاء »فرماید سوره اسناا ، خداوسند می 30و  29در آیات  .1

، ربط و سنابت میا  خواست و اراده بشر و خواست و اراده خداوسند مشخص شده است؛ دیدگاه خود « اهلل

به مباحث کتاب تبلیغ تبیین سنمایید، شهید مطهری در این کتاب، ذیل روایت سید الشهدا را با توجه 

، میا  خواست تشریعی و خواست تکوینی شارع، تفکیک قایل ...«ا  اهلل شاء ا  یریک قتیال و »مبنی بر 

 اسند، منظور از خواست در این ایه مبارکه، خواست تشریعی است یا تکوینی؟ توضیح دهید.شده

سوره اسناا  )و من اللیل فاسجد له و سبّحه  26در آیه شریفه « عبادت و دعا و تهجد»ا توجه به اهمیت ب .2

تشریح « آزادی بندگی»، جایگاه عبادت و دعا از دیدگاه اسالم را با توجه به مباحث کتاب «لیال طویال

دیدگاه اسالم، کیفیت سنمایید. آیا عبادت خودش فی سنفاه، هدف غایی از خلقت بشر بوده است؟ آیا از 

 عبادت و دعا، موضوعیت دارد و باید مطابق با آسنچه در شریعت تعیین شده، لزوما اقدام شود؟

معنای دقیق صبر چیات؟ ایا صبر به معنای اسنتظار کشید  و دست روی دست گذاشتن است؟ یا به  .3

معنای مقاومت و ایاتادگی در مایر صحیح است ؟ ارتباط صبر و شرح صدر را با مااله تبلیغ با توجه به 

 شهید مطهری تبیین بفرمایید « تبلیغ»مباحث کتاب 


