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«فتح»مبارکه سوره تحلیلی سواالت   

 سیاق اول

صلح »، مفاد شرایط «آزادی انسان»در کتاب « صلح»با توجه به دیدگاه اسالم نسبت به  .1

 را تبیین نمایید. «فتح»در سوره مبارکه  «حدیبیه

از دیدگاه شهید ، «و نذیراً و مبشراً نّا ارسلناک شاهداًا»سوره مبارکه فتح  8ا توجه به آیه ب .2

 توضیح دهید. امام است؟مقام رسالت و از شوون اصلی « شاهد بر امت بودن»مطهری، چگونه 

، از دیدگاه شهید «نّا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراًا»سوره مبارکه فتح  8با توجه به آیه  .3

وجه به مباحث در امر تبلیغ و نظام تربیتی اسالم را )با ت« انذار»و « تبشیر»مطهری، شرایط 

 تبیین نمایید.« تربیت و رشد اسالمی»و کتاب « تبلیغ»کتاب 

، از دیدگاه آیت اهلل «نّا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً ا»سوره مبارکه فتح  8با توجه به آیه  .4

، یا همانند مقام است تت و امامنبومقام  نحصاریاز شوون ا« شهادت» مقام جوادی آملی، آیا

برخوردار شوند؟ « شهادت»توانند در مراتبی از مقام افراد غیرمعصوم هم می، «عصمت»

 توضیح دهید. 

 سیاق دوم

 و « سکینه»رابطه میان  فَاَنزَلَ السَّکینه عَلَیهِم ..(،« )... فتح»سوره مبارکه  18آیه بر طبق  .5

 تبیین نمایید. « آزادی بندگی»در کتاب « ندگیهدف ز»مبحث  را بر اساس ،«هدفمند بودن»

را با توجه « سکینه»مفهوم فَاَنزََل السَّکینه عَلَیهِم ..(، « )... فتح»سوره مبارکه  18ر طبق آیه ب .6

خدا در زندگی »)در کتاب  در ابعاد مختلف عقلی، قلبی و جوارحی« وحدت شخصیت»به 

 تبیین نمایید.«( انسان

 سیاق سوم

های ، آیا اِعمال مجازات«اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»سوره مبارکه فتح  22 بر طبق آیه .7

اسالمی، از جمله قصاص و حدود )شالق زدن( افراد مجرم در جامعه اسالمی، با رحمت و 
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عطوفت در میان مسلمانان در تعارض نیست؟ دیدگاه آیت اهلل مصباح یزدی در زمینه را 

 تبیین نمایید.

 

وَعَدَ اهللُ الَّذینَ أمَنوا وَ عَمِلُوا الصالحات مِنهُم مَغفِرهٌ َو »سوره مبارکه فتح  22با توجه به آیه  .8

 است،« اجر عظیم»و « مغفرت»شرط الزم برای بقا و استمرار « عمل»و « ایمان»، «اَجراً عَظیماً

بزرگترین معضل جامعۀ اسالمی است، تبیین  را که از دیدگاه شهید مطهری،« نفاق»معضل 

 نمایید. 

 

آیا باید دائما در حال  ،«اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»سوره مبارکه فتح  22بر طبق آیه  .2

 ،  تبیین نمایید که«آزادی انسان»در کتاب « جهاد»جنگ با کفار باشیم؟ با توجه به مبحث 

م به معنای این است که با هرکس که غیرمسلمان است، باید در در اسال« جهاد ابتدایی» آیا

 ؟به خرج داد و جنگ کرد« شدت»مقابل آنها 

 


