
 «منافقون»سواالت تحلیلی سوره 

 سیاق اول

سیره  در برابر جریان نفاق چگونه بوده است؟ رفتار امیرالمومنین  سیره نبویپیامبر رفتار  .1

در برابر جریان نفاق چگونه بوده است؟ شیوه ما امروز در مواجهه و مقابله با  امیر المومنین

سوره منافقون و با توجه به  8تا  1جریان نفاق چگونه باید باشد؟ )با توجه به تفسیر آیات 

 پاسخ بدهید(« مساله نفاق»مباحث کتاب 

به مباحث کتاب مساله های اهل نفاق را با توجه به سوره مبارکه منافقون و با توجه ویژگی .2

 نفاق بیان کنید.

چگونه یک ملت ...« لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ»...سوره منافقون  8با توجه به تفسیر آیه  .3

فرد و جامعه را در این آیه شریفه « عزت»تواند عزت خود را حفظ و تقویت نماید؟ مالک می

تطبیق دهید و با توجه به مباحث کتاب « عند اهلل اتقیکم)انّ اکرمکم « تقوا»با مباحث 

مباحث « آزادی بندگی»و کتاب « نیازیآزادی معنوی و استغنا و بی»مبحث « آزادی انسان»

 ، مالک عزت را تبیین نمایید.« بزرگی و بزرگواری روح»و « تقوا»

یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا » سوره منافقون 8 معیار و مالک مباهات و افتخار یک ملت بر اساس آیه .4

مُنَافِقِینَ ال إِلَى الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَّ األعَزُّ مِنْهَا األذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَکِنَّ الْ

 تبیین نمایید.« گراییاسالم و ملی»با توجه به مباحث کتاب و « یَعْلَمُونَ 

 

 سیاق دوم

یَا أَیُّهَا » سوره منافقون 9را بر اساس آیه « نفاق»گرفتاری یک فرد و یک جامعه به معضل  عوامل .1

  «لْخَاسِرُونَالَّذِینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ واَل أَواْلدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ ا

حث و مب« آزادی بندگی»در کتاب « تقوا»، مبحث «آزادی انسان کتاب». بر اساس مباحث بیان کنید



، دیدگاه نگرش اسالم نسبت به دنیا و مواهب «اخالق اسالمی»کتاب در  «حقیقت زهد و ترک دنیا»

 دنیا از جمله مال و فرزند را تبیین نمایید.

خداوند چیز بدی خلق گرچه اصل دنیا بد نیست و »از دیدگاه شما آیا این تفسیر از دنیا صحیح است:  .2

؟ اگر این تفسیر را بپذیریم که دنیا ذاتا «باشدنکرده، اما آنچه شر است عالقه به آن است که مذموم می

بد است و یا اینکه عالقه به آن بد است، بر اساس این دو تفسیر چه راه حلی برای نجات از شر دنیا و در 

با  ا در این میان، راه سومی هم وجود دارد؟نهایت سعادت و خوشبختی بشر وجود خواهد داشت؟ آی

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ واَل أَواْلدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ » سوره منافقون 9توجه به تفسیر آیه 

« اخالق اسالمی»در کتاب « فلسفه زهد»و مبحث   «اللَّهِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 پاسخ دهید.


