سئواالت آزمون تکمیلی  / 9316معارف قرآن
درسنامه تفسیر موضوعی آیات حج
آیت اهلل جوادی آملی
 .1چنانچه در سالی هیچ یک از مسلمین استطاعت مالی نداشتند وظیفه حکومت در برابر حج چیست؟
 .2مراد از امنیت در آیه ﴿فيه آيات بينات مقام ابراهيم و من دخله كان امناً﴾ چیست؟
 .3معنای امن تکوینی در آیه ﴿فيه آيات بينات مقام ابراهيم و من دخله كان امناً﴾ چيست؟
 .4چگونه از آیه ﴿من مقام ابراهيم﴾ بر اقامه نماز طواف در پشت مقام ابراهیم استفاده می شود؟
 .5منظور از عاکفین در آیه ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ﴾ چه کسانی اند؟
" .6رکع السجود" در آیه ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ العاكفين و الْقَائِمِينَ و الرّكع السجود﴾ چه کسانی هستند؟
 .7تفاوت زمین لم یزرع و غیر ذیزرع چیست؟
 .8غیر ذی زرع به چه معناست؟
 .9آیه ﴿الّذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف﴾ بر چه مواردی داللت دارد؟
 .11طبق آیه ﴿و اذ قال ابراهيمُ ربّ اجعل هذا بلداً آمنا﴾ مهمترین نعمت الهی کدام است؟
 .11تقیید در عبارت ﴿من آمن منهم باهلل و اليوم اآلخر﴾ بر چه مطلبی داللت دارد؟
 .12کدام آیه درباره امنیت مکه می باشد؟
 .13با توجه به مفاد آیه ﴿الَ أُقْسِمُ بهذَا الْبَلَدِ﴾ دلیل حرمت مکه چیست؟
 .14در چه صورتی میتوان حرمت مکه را رعایت نکرد؟
 .15با توجه به آیه ﴿و ارزق اهله من الثمرات﴾ منظور از اهل در کالم حضرت ابراهیم(ع) چه کسانی اند؟
 .16در دعای حضرت ابراهیم(ع) ،سرّ اطالق در عبارت ﴿ربّ اجعل هذا بلداً آمنا﴾ و تقیید در جمله ﴿و ارزق اهله من
الثمرات﴾ چیست؟
 .17تفاوت استجابت دعای حضرت ابراهیم(ع) نسبت به مؤمن و کافر چیست؟
 .18با توجه به آیه ﴿فامتّعه قليالً ثم أضطرّه الي عذاب النار و بئس المصير﴾ اضطرار و مصیر به چه معناست؟
 .19سرّ بهرهمندی کافران از نعمتهای دنیوی چیست؟
 .21شرط پذیرش عمل ازسوی خدای سبحان چیست؟
 .21عتیق بودن کعبه به چه معناست؟
 .22با توجه به آیه ﴿و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربّنا تقبّل منّا﴾ سرّ حذف متعلّق ﴿تقبّل﴾ در دعای
حضرت ابراهیم و اسماعیل(ع) چیست؟
 .23نشانه پذیرش عمل حضرت ابراهیم و اسماعیل(ع) چیست؟
 .24مراتب اسالم کدامند؟

 .25مراد از اسالم در دعای حضرت ابراهیم(ع) در آیه شریفه ﴿ربّنا و اجعلنا مسلمين لك﴾ چیست؟
 .26با توجه به آیه ﴿و أرنا مناسكنا﴾ چرا حضرت ابراهیم(ع) درخواست ارائه عینی مناسک را دارد؟
 .27عبارت "توبه عبد در میان دو توبه خداوند" به چه معنا است؟
 .28فرزندان معنوی حضرت ابراهیم(ع) چه کسانی اند؟
 .29با توجه به مفاد آیه ﴿ربنا و ابعث فيهم رسوالً منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلّمهم الكتاب و الحكمة﴾ چه مطلبی
صحیح است؟
 .31دلیل تکرار ربنا در آیات  127تا  129سوره بقره چیست؟
 .31سلم و انقطاع به چه معناست؟
 .32سر تقدیم و تأخیر تزکیه و تعلیم بر یکدیگر در قرآن چیست؟
﴿ .33ربنا و ابعث فيهم رسوالً منهم﴾ بر چه امری داللت دارد؟
 .34پیامبر(ص) با دعای چه کسی مبعوث شده است؟
 .35چگونه آیه ﴿فقد آتينا آلإبراهيم الكتاب و الحكمة﴾ بر بعثت پیامبر اسالم(ص) داللت می کند؟
 .36با توجه به مفاد آیه ﴿و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ منظور از خیر کثیر چیست؟
 .37با توجه به آیه ﴿و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر هلل﴾ کدامیک از موارد از مصادیق حکمت اند؟
 .38سرآغاز حکمت ،بر اساس آموزه های قرآنی چیست؟
 .39با توجه به آیه ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَ هُدًى لِلْعالَمينَ﴾ پاسخ شبهه اهل کتاب در مورد قبله
مسلمین چیست؟
 .41براساس آیه ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهيمَ حَنيفًا وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ﴾ بارزترین پیروی ملت ابراهیم چیست؟
 .41چرا در جریان تحصن ابن زبیر در درون کعبه ،خداوند از کعبه حمایت نکرد؟
 .42دلیل شرافت کعبه کدام است؟
 .43کدامیک از موارد ،از آیات و نشانه های حرمت کعبه است؟
 .44در چه صورتی اجرای حد در حرم الهی جایز است؟
 .45مراد از "علی" در آیه ﴿وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيالً﴾ چیست؟
 .46با توجه به آیه ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ امنیت مکه از چه زمانی بوده است؟
 .47در چه صورتی کشتن حیوانی در حرم جایز است؟
 .48براساس روایات اسالمی ،کسی که حج بر او واجب شود و از انجام آن امتناع کند ،همانند چه کسانی اند؟
 .49با توجه به آیه ﴿لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ وجوب در حج چه نوع واجبی است؟
 .51طبق بیان امام صادق(ع) کسی که با توجه به استطاعت حج مشرف نشود چه عقوبتی در انتظار اوست؟
 .51تسویف به چه معناست؟
 .52طبق نظر امام باقر(ع) شرایط استطاعت چیست؟
 .53ام القری بودن مکه به چه معناست؟
 .54منظور از "آیات بینه" در آیه شریفه ﴿فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ﴾ چیست؟

 .55با توجه به روایت «بني االسالم علي خمسة اشياء علي الصالة والزكاة والحج والصوم والواليه» کدامیک از این پنج
مسئله نسبت به دیگران افضلند؟
 .56از کدام سوره قرآن به عنوان فخر امیرالمؤمنین(ع) یاد شده است؟
 .57با توجه به سخن رسول اهلل(ص) چرا می بایست آیات سوره برائت را امیرالمؤمنین(ع) اعالم نمایند؟
 .58بر اساس آیه ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ چه حکم فقهی بر مسلمین مترتب می گردد؟
 .59اشهر حرم کدامند؟
 .61اشهر سیاحه کدامند؟
 .61منظور از حج اکبر و حج اصغر کدامند؟
 .62با توجه به آیه ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ حکم فقهی بیع زمینهای حرم و مکه چیست؟
 .63عواقب ممانعت از انجام امور عبادی در خانه خدا چیست؟
 .64چه فرقی بین "صد عن سبیل اهلل" و "صد عن المسجدالحرام" است؟
 .65با توجه به آیه ﴿جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ منظور از عاکف و بادی چیست؟
 .66با توجه به آیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ چگونگی افاده کلمه ﴿یصدّون﴾ بر استمرار
گذشته چیست؟
 .67فرق میان طائفین با قائمین و رکع السجود کدام است؟
 .68طبق نظر مفسرین مخاطب آیه ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ کیست؟
 .69مخبتین به چه افرادی گفته می شود؟
 .71با توجه به آیه ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ کدامیک از موارد زیر از مصادیق احسانند؟
 .71با توجه به آیه  36سوره حج ،شرط قبولی اعمال چیست؟
 .72عبارت «اعمال شخص غیر متقی مقبول نیست ،ولی قضا ندارد» به چه معناست؟
 .73با توجه به آیات  36و  37سوره حج ،بشارت ذکر شده برای محسنین چیست؟

