
 «حمد»واالت تحلیلی سوره س

 

« آزادي انسان»در كتاب « آزادي معنوي»در مبحث با توجه به  كلمه ي طیبه ي ال اله اال اهلل  .1

 را در ارتباط با كفر و ایمان تبیین نمایید.  «وَ ا یِّاكَ نَستَعینَ دُعبُنَ اكَای ِّ»آیه شریفه 

 

صراط مستقیم یک »فرماید: امام خمینی )ره( می« الصِّراطَ المُستَقیماهد نَا »در تفسیر آیه  .2

شود و انسان شورع می« علق»؛ راه مستقیم از الوهیتاست و یک طرفش به  طبیعتسرش به 

، بنا به تفسیر «آیدكند تا به مقام الوهیت برسد كه در وهم من و تو نمیاز طبیعت شروع می

صراط »، مفهوم «آزادي انسان»در كتاب « خود عالی و خود دانی»سوره حمد و با توجه به مبحث 

 را تبیین نمایید. « مستقیم

 

توان به صراط هاي مستقیم متعدد معتقد می« اهد نَا الصِّراطَ المُستَقیم»آیا بر اساس تفسیر آیه  .3

)هر كس  «والِّذین جاهَدوا فینا لَنَهد یَّنَهُم سُبُلَنا»آیه بود یا اینکه صراط یکی بیشتر نیست؟ آیا 

با توجه به نشانه تعدد صراط نیست؟ « كنیمهاي خود هدایت میهدر راه ما جهاد كند، او را به را

اینکه به عدد انفس خالیق طرق الی اهلل وجود دارد و در قرآن كریم سبل و راه هاي متعدد 

پاسخ این مبحث اطهاي مستقیم داریم یا یک طراط مستقیم داریم؟هدایت وجود دارد آیا ما صر

پلورالیسم »و نقد « آزادي انسان»در كتاب « آزادي عقیده و آزادي تفکر»را با توجه به مبحث 

  را بدهید.« دینی

 

 

 

عبودیه ال» و نیز با توجه به مبحث« مال ک  یَوم  الدِّینَ »و « الحَمدُل له  رَبِّ العالَمینَ»با توجه به آیات  .4

 «ربوبیت»تواند به مقام ، آیا انسان هم می«آزادي بندگی»در كتاب « جوهره كننها الربوبیه

« یتمالک»و « ربوبیت»انسان را تبیین نمایید. تفاوت میان « مالکیت»برسد؟ مراتب و درجات 

 خالق و بنده را تبیین نمایید. 

مد خالصه می شود؟)غرض سوره اهد با توجه به غرض سوره حمد چگونه همه قرآن در سوره ح .5

 الصراط می باشد(

 



یا این ظلم به بندگان خدا آبا توجه به تعریف رحمان و رحیم در كتاب خدا در زندگی انسان (  .6

چگونه عالم خاص و مددهاي خاص میدهد و به بعضی نمیدهد ؟  نیست كه به بعضی رحمت

به چه معنا است؟  هلل و انا الیه راجعون مظهر الرحمن الرحیم است؟ )از اویی و به سوي اویی(انا

 )مرتبط با كتاب خدا در زندگی انسان  و كتاب مهدویت فصل چهار امداد هاي غیبی(

 

، صراط مستقیم»فرمایند: آیت اهلل جوادي آملی می ،«اهد نَا الصِّراطَ المُستَقیم» ه تفسیر آیدر  .7

، با توجه به مباحث «امنیت و هدایت است سالمت،بزرگراهی است كه ورود به آن، ورود به حوزه 

، «كتاب خدا در زنگی انسان»در  سالمت و وحدت شخصیت فرد و جامعه موحد»مربوط به 

 نهند را تبیین نمایید. هاي افرادي كه در صراط مستقیم گام میویژگی

 

ه ي توحید نظري و توحید عملی را با توجه به كتاب خدا در زندگی انسان در سوره ي مبارك .8

حمد تعریف نمایید و بفرمایید كدام ایات سوره ي مباركه ي حمد توحید نظري و كدام ایات 

 توحید عملی را بیان مینماید ؟

 

 

سم ب»سفارش شده است؟ با توجه به تفسیر « بسم اهلل الرحمن الرحیم»چرا در شروع هر كاري  .9

قرآن است ( و با توجه به مبحث در سوره حمد )كه نخستین سوره مباركه « اهلل الرحمن الرحیم

 پاسخ بفرمایید.« نهضت حسینی»در كتاب « لزوم تعظیم شعائر مذهبی»

 
 

 . از دیدگاه شهید مطهري چه لزومی دارد؟اظهار بسم اهلل الرحمن الرحیم را تبیین نمایید .10

 
 

در ایاك نستعین اظهار می داریم فقط و فقط از تو كمک می طلبیم در حالیکه ما در زنئدگی  .11

روزمره از بسیاري افراد كمک می خواهیم و كمکمان می كنند آیا هر روز در نماز اظهار اینکه 

فقط از خدا كمک می خواهیم اظهار سخن نادرستی نیست كه گفته می شود و این نادرست را 

نیم تا ان شا اهلل به سمت جهت درست وارد شویم ؟با توجه به بحث استخدام وسیله تکرار می ك

 .در سیره نبوي پاسخ دهید 



از ابتداي سوره حمد تا ایک نعبد و ایاك نستعین خداوند را به ضمیر غایب خطاب می كردیم   .12

 میر ازحمد غایبی را گفته و مالک یوم الدین را وصف كردیم. چگونه می شود كه یک دفعه ض

 غایب به حاضر تغییر می كند ؟ 


