
 آشنایی با مفهوم اختیار انسان به عنوان حقیقتی وجدانی
 بررسی نقش اختیار انسان در جهان هستی

 آشنایی با نشانه هایی از وجود اختیار در انسان
 شناخت دو مفهوم حکمت الهی و قانونمندی جهان خلقت به عنوان زمینه های شکوفایی اختیار

 تبیین دو مفهوم قََدر و قضای الهی و بررسی عدم تعارض این دو مفهوم با اختیار انسان
 آشنایی با روابط طولی و عرضی در بیان رابطۀ اختیار انسان با ارادۀ خداوند

 اختیار: در لغت به معنای توانایی انتخاب و گزینش است. اختیار در کاربرد دینی حقیقتی وجدانی است که 
انسان به واسطۀ داشتن آن، می تواند با وجود قیدهای طبیعی، اجتماعی یا الهی دست به انتخاب بزند.

 َقَدر الهی: قََدر به معنای اندازه و تقدیر به معنای اندازه گرفتن است. این که گفته می شود موجودات جهان مقّدر 
به تقدیر الهی هستند، به این معناست که خدای متعال از روی علم خود اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و 

زمانی آن ها را تعیین می کند.
 قضای الهی: عمل الهی که ناشی از ارادۀ خداوند بوده و متقن، مستحکم و استوار است و تفسیر و تبدیل در 
آن راه ندارد. موجودات جهان از آن جهت که با فرمان و حکم و ارادۀ الهی ایجاد می شوند، به قضای الهی وابسته اند.
 رابطۀ عرضی و طولی: وقتی بین دو موجود هیچ گونه ارتباط عّلت و معلولی )وجوددهندگی و وجودگیرندگی( 
نباشد، گفته می شود آن دو موجود در عرض هم قرار دارند. برای مثال آرد، آب و نانوا در فرآیند تولید نان در عرض 
هم اند؛ چون هیچ کدام از این ها، عّلت و به وجود آورندۀ دیگری نیستند. اّما دو موجودی که یکی از آن ها معلول و 
دیگری عّلت آن است در طول هم قرار دارند. به این معنی که رتبۀ وجودی عّلت قبل از رتبۀ وجودی معلول قرار 

دارد؛ و تا عّلت نباشد معلول نیز نخواهد بود. برای مثال میوۀ سیب در طول درخت سیب قرار دارد.
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در درس های پیشین دانستیم که تنها خالق، مالک، ولی، رّب و مدبر جهان خداست و هیچ یک از مخلوقات در ادارۀ جهان با خداوند شریک نیستند. همۀ 
موجودات، تحت اراده و تدبیر خداوند قرار دارند و به اذن او عمل می کنند )توحید در ربوبیت(.

در این درس، به بررسی نقش اختیار انسان در نظام جهانی و رابطۀ اختیار انسان با قوانین طبیعت و تدبیر و ارادۀ الهی خواهیم پرداخت.

اختیار یک حقیقت وجدانی، به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است. هر انسانی اختیار را در خود می یابد و می بیند که شبانه روز در حال تصمیم 
گرفتن برای انجام یک کار یا ترک آن است. حتی کسی که اختیار را در سخن یا بحث انکار می کند، در عمل از آن بهره می برد و آن را اثبات می کند. با توجه به 

این تعریف امور موجود در زندگی انسان به دو دسته تقسیم می شوند که با هم تفاوتی اساسی دارند:

دسته بندی امور موجود در زندگی انسان

امور اختیاری

اموری است که انسان آن ها را گزینش و انتخاب می کند 
)تابع ارادۀ انسان(، مانند:

 حرکات پا برای رفتن به سوی یک مقصد
 حرکات دست در هنگام غذا خوردن

 فکر کردن دربارۀ موضوعی خاص

امور غیر اختیاری

اموری است که انسان توانایی گزینش و انتخاب آن ها را ندارد، مانند:
 حرکات قلب یک انسان برای گردش خون

 حرکات دستی که بر اثر بیماری لرزش دارد
 عملکرد دستگاه های مختلف بدن مانند دستگاه گوارش

کم بر طبیعت مانند قانون جاذبۀ زمین، توالی فصل ها و…  قوانین حا

در عین حال، همین اختیار محدود
  مبنای تصمیم گیری های ما بوده

و
  تعیین کنندۀ عاقبت و سرنوشت ما است.

مولوی حقیقت اختیار را در قالب یک مثال این گونه یادآوری می کند: 

مثنوی معنوی موالنا
موضوع: اختیار حقیقتی وجدانی و غیرقابل انکار

می فشــاند آن میــوه را دزدانــه ســختآن یکـــی می رفـــت بـــاالی درخـــت
ـــی ـــت ای َدن ـــد و گف ـــاغ آم ـــب ب ــی؟صاح ــه می کن ــو چ ــرمت، بگ ــدا ش از خ
می خــورد خرمــا کــه حــق کــردش عطاگفـــت: از بـــاغ خـــدا بنـــدۀ خـــدا
می زدش بر پشـت و پهلو چوب سـختپــس ببســتش ســخت آن َدم بــر درخت
ـــدار ـــرمی ب ـــدا ش ـــر از خ ـــت: آخ می ُکشـــی ایـــن بی گنـــه را زار زارگف
ـــده اشگفـــت: کـــز چـــوِب خـــدا ایـــن بنـــده اش ـــر بن ـــت دیگ ـــر پش ـــد ب می زن
ـــو، آِن او ـــت و پهل ـــق و پش ـــوِب ح مـــن غـــام و آلـــت فرمـــان اوچ
ـــار ـــر ای عی ـــردم از جب ـــه ک ـــت توب اختیــار اســت، اختیــار اســت، اختیــارگف

 اختیار حقیقتی وجدانی است که هر شخصی این موهبت الهی را در خود می یابد و از آن بهره می برد.
 حتی کسانی که در نظام طبیعت معتقد به جبر می باشند و حقیقت اختیار را انکار می کنند، در عمل از قدرت اختیار بهره می برند.

ا َکُفوراً  هم مفهوم است و هر دو به قدرت اختیار در انسان اشاره دارند. ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ این مثنوی از موالنا با آیۀ شریفۀ ！ ِإنَّ
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با وجود روشن بودِن اختیار و بی نیازی آن از استدالل، همۀ ما شواهدی بر وجود آن را در خود می یابیم که عبارت اند از:

یار
خت

د ا
جو

ر و
ی ب

هد
شوا

 تفکر و تصمیم: هرکدام از ما همواره تصمیم هایی می گیریم و برای این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کنیم و جوانب آن را می سنجیم و 
سپس دست به عمل می زنیم. گاهی نیز دچار تردید می شویم که از میان چندین راه و چندین کار، کدام یک را انتخاب کنیم. دست آخر، 

پس از بررسی های الزم، یکی را بر گزیده و عمل می کنیم.
خـــود دلیـــل اختیـــار اســـت ای صنـــمایـــن کـــه فـــردا ایـــن کنـــم یـــا آن کنـــم

 احساس رضایت یا پشیمانی: هرگاه در کار خود موفق شویم، احساس رضایت و خرسندی وجودمان را فرا می گیرد. این احساس 
رضایت نشانۀ آن است که آن کار را از خود و نتیجۀ اراده و تصمیم عاقالنۀ خود می دانیم. گاه نیز در کاری مرتکب اشتباه می شویم و به 
خود یا دیگری زیان می رسانیم. در این هنگام احساس ندامت و پشیمانی می کنیم و با خود می گوییم ای کاش آن کار را انجام نمی دادم. 

این احساس ندامت نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته ام.
ـــت؟ ـــرم چیس ـــن ش ـــار ای ـــودی اختی ـــر نب ایـــن دریـــغ و خجلـــت و آزرم چیســـت؟گ
ــدی ــوردی زان بـ ــه خـ ــیمانی کـ مهتـــدیو آن پشـ گشـــتی  خویـــش  اختیـــار  ز 

گر   مسئولیت پذیری: هرکدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم. به همین جهت آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و ا
گر کسی پیمان شکنی کند و  به کسی زیان رسانده ایم، آن را جبران می کنیم. عهدها و پیمان ها نیز بر همین اساس استوارند. بنابراین، ا

مسئولیتش را انجام ندهد خود را مستحق مجازات می داند.
بیـــا فـــردا  را  ســـنگ  گویـــی  ســـزا؟هیـــچ  را  بَـــد  دهـــم  مـــن  نیایـــی  ور 
ــد؟ ــی را زنـــ ــر کلوخـــ ــل مـــ ــچ عاقـــ ــد؟هیـــ ــس کنـ ــی کـ ــنگی عتابـ ــا سـ ــچ بـ هیـ

خدای متعال، متناسب با همین قّوۀ اختیار، بشر را راهنمایی کرده و او را مختار گذاشته است که از راهنمایی خداوند استفاده کند و سپاسگزار باشد، یا ناسپاسی 
کند و از هدایت و لطف الهی بهره نبرد و مسیر شقاوت را بپیماید. 

سورۀ انسان، آیۀ 3
موضوع: بهره مندی انسان از قدرت اختیار و گزینش

ِبیَلَهَدیَناُهِإّنا االسَّ اَشاِکرًاِإمَّ َکُفوراً َو ِإمَّ
ناسپاسو یاسپاسگزاریا]به[ راههدایت کردیم او راهمانا ما

ما راه ]رستگاری[ را به او نشان دادیم، خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس.
 ِبیَل ا َهَدیَناُه السَّ  با توجه به این که واژۀ سبیل مفرد است می توان گفت راه درست یگانه است. ！ ِإنَّ

 هدایت، نعمتی شایستۀ سپاسگزاری است و این سپاسگزاری تنها با انتخاب و پیمایش راه دین الهی محقق می شود.
 ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ کر نباشد، کفور است و راه سّومی وجود ندارد. ！ ِإمَّ  هرکس شا

کر باشد؛ یعنی این راه را بپذیرد و به خوشبختی برسد و می تواند ناسپاس   این خوِد انسان است که با اختیار و انتخاب خود، می تواند شا
باشد؛ یعنی کفران نعمت کند و از راه حق سرپیچی نماید و به شقاوت برسد.

 این آیه به موضوع اختیار در انسان اشاره دارد و با ابیات زیر هم مفهوم است:
 »این که فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم«

 »گر نبودی اختیار این شرم چیست؟/ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟«
 »و آن پشیمانی که خوردی زان بدی/ ز اختیار خویش گشتی مهتدی«

 »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بَد را سزا؟«
 »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟«

کِراً« معادل  ا َشا بَصَر َفِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی َفَعَلیها« هم مفهوم است و عبارت » ِإمَّ
َ
ُکم َفَمن أ  این آیه با آیۀ شریفۀ »َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ

ا َکُفوراً« معادل »َفَعَلیها« می باشد. »َفِلَنفِسِه« و عبارت »ِإمَّ
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 )درس2- دهم( این آیه بیانگر اختیار می باشد که یکی از سرمایه های درونی انسان است.

 )درس1- یازدهم( خداوند در این آیه به این نکته اشاره دارد که )با دادن نعمت عقل و راهنمایی پیامبران( حجت را بر مردم تمام نموده است.

 )درس 2 - دوازدهم( هدایت الهی یکی از شئونات ربوبیت خداوند است. بنابراین این آیه که به هدایت تشریعی خداوند اشاره دارد، دربردارندۀ 

مفهوم توحید در مرتبۀ ربوبیت می باشد.

سورۀ انعام، آیۀ 104
موضوع: وجود قدرت اختیار در انسان

ُکمِمنَبصاِئُرَقد جاَءُکم َمنَرِبّ
َ
ِلَنفِسِهَابَصَرف

َ
َعَلیهاَعِمَیَو َمنف

َ
ف

به ضرر خودشنابینا شدو هر کسپس برای خودشبینا شدپس هر کسپروردگارتانازدالیلی روشنبه راستی آمده برای شما

به راستی که دالیلی روشن از جانب پروردگارتان به سوی شما آمده است. پس هر کس که بینا گشت، به سود خوِد اوست و هر کس کور دل گردد، به 

زیان خِود اوست.

 در این آیه، خداوند ابتدا از نزول رهنمودهای الهی که سبب بصیرت و بینش انسان می شوند، سخن می گوید و سپس به قدرت اختیار 
انسان در بهره گیری از این رهنمودها اشاره می کند.

 رهنمودهای الهی یا با بصیرت افراد منجر به هدایت آن ها می شود و یا با نادیده گرفتن موجب گمراهی آنان می شود.
 با توجه به این آیه می توان گفت سود ایمان و زیان کفر مردم، به خودشان برمی گردد، نه به خدا.

  ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ این آیه به وجود قدرت اختیار و تفکر و تصمیم که از شواهد وجود آن است اشاره دارد و با آیات ！ ِإنَّ
لِلَْعِبیِد و بیت »این که فردا این کنم یا آن کنم/ خود دلیل اختیار است ای صنم«  َمْت أَیِْدیُکْم َو أَنَّ اللََّه لَیَْس بِظاَلَّمٍ  و ！ٰذلَِك بَِما قَدَّ

هم مفهوم است.

)درس 2- دوازدهم( این آیه شاهدی بر ربوبیت الهی در خصوص بندگان است چرا که خداوند آن ها را به سوی مقصدی که برایشان معین 

فرموده، به وسیلۀ دالیلی روشن هدایت می کند. ！قَد جاَءُکم بَصائُِر ِمن َربُِّکم

سورۀ آل عمران، آیۀ 182
موضوع: بیان نتیجۀ عدم استفادۀ صحیح از قدرت اختیار

هَ  َو َانََّایدیُکمَقّدَمتِبماذِلَك ٍمَلیَس اللّٰ
ّ

ِللَعبیِدِبَظل

برای بندگانستم پیشهنیستخداوندو قطعاًدست هایتانتقدیم کردبه سبب آنچهاین ]عقوبت[
این ]عقوبت[، به خاطر کردار پیشین شماست وگرنه خداوند هرگز به بندگان ستم نمی کند.

 انسان در انتخاب مسیر زندگی و تمامی اعمال خود دارای قدرت اختیار است، لذا کارها و نتایج اعمالش به خود او نسبت داده می شود.

گاهانه خود انسان است.  پاداش و کیفر الهی، مطابق عدالت و بر اساس اعمال آزادانه و آ

 جهنم ثمرۀ اعمال کسانی است که به درستی از قدرت اختیار خود استفاده ننموده و در دنیا راه و مسیر الهی را انتخاب نکرده اند.

گر خداوند گناهکاران را مجازات نکند، به نیکوکاران ظلم   کیفرهای الهی، ظلم خدا بر بشر نیست، بلکه ظلم بشر بر خویشتن است و ا

 ٍِم ِللَعِبید َه َلیَس ِبَظالَّ نَّ اللّٰ
َ
کرده است. ！ أ

 این آیۀ شریفه به مسئولیت پذیری که یکی از شواهد وجود اختیار در انسان است، اشاره دارد.
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اِر ارتباط  ِقیَن َکالُْفجَّ  )درس 5 - دهم( این آیه دربردارندۀ مفهوم ضرورت معاد در پرتوی عدل الهی است و با آیۀ شریفۀ ！أَْم نَْجَعُل الُْمتَّ
معنایی دارد.

 )درس 8 - دهم( این آیه با حدیث نبوی »اَلّدنیا َمزَرَعُة اآلِخَرِة« هم مفهوم است چرا که هر دو به این نکته اشاره دارند که هرچه در آخرت 
به انسان می رسد، حاصل عمل دنیوی اوست.

 )درس 16 - یازدهم و 6 - دوازدهم( عدالت الهی ایجاب می کند که کیفر گناهکاران به اندازۀ عمل بدشان باشد و نه بیشتر. این موضوع مفهوم 

ئَِة فاَلَ یُْجَزٰى ِإاّل ِمثْلََها َو هُْم ال یُظْلَُموَن است. یِّ ئٍَة بِِمثْلَِها و ！َمْن جَاَء بِالسَّ ئَاِت جََزاُء َسیِّ یِّ مشترک این آیه و آیات ！َو الَِّذیَن َکَسبُوا السَّ

  

خداوند، قدرت اختیار و اراده را به ما عطا کرده 

و از ما خواسته است با استفاده از آن

 برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم.

گاه نیست.  در مسیر رشد و کمال تا آنجا پیش برویم که جز خداوند، کسی به عظمت آن آ

ممکن است در اینجا این سؤال به ذهن برسد که ما در جهانی زندگی می کنیم که خداوند امور آن را تدبیر می کند و قوانین مشخصی را بر آن حاکم کرده 
)ربوبیت خداوند( و جهان هستی مطابق با آن قوانین عمل می کند و به پیش می رود؛ به عبارت دیگر ما در جهانی زندگی می کنیم که قََدر و قضای الهی بر آن 

کم است )قانونمند است(؛ پس در این صورت، آیا قََدر و قضای الهی مانع اختیار ما نیست؟ حا

قبل از پاسخ به سؤال قبل، الزم است این دو اصطالح قرآنی، یعنی »قََدر« و »قضا« را بیشتر بشناسیم و در معنا و مفهوم آن ها عمیق تر تأمل کنیم:

َقدر یا َقَدر الهی

َقدر و َقَدر به معنای اندازه و تقدیر به معنای اندازه گرفتن است.

مخلوقات جهان از آن جهت که خدای متعال با علم خود، اندازه، حدود، ویژگی، 
موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند، به تقدیر الهی وابسته هستند.

قضای الهی

قضا به معنای به انجام رساندن، پایان دادن، حکم کردن، حتمّیت بخشیدن است.

ایجاد  الهی  ارادۀ  و  حکم  و  فرمان  با  که  جهت  آن  از  جهان  مخلوقات 
می شوند، به قضای الهی وابسته اند.

پس این که می گوییم قََدر و قضای الهی 
کم است، به این معناست که: بر جهان حا

  نقشۀ جهان با همۀ موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها و قانون هایش از 
آِن خدا و از علم خداست. )قََدر الهی(                                      

به همین علت، نه در نقشۀ جهان نقصی 
هست و نه در اجرا و پیاده کردن آن

  اجرا و پیاده کردن آن نیز به ارادۀ خداست. )قضای الهی(       

کنون داریم، دست به انتخاب زده و در این جهان کار و فعالیت کنیم. گر جهان تحت نظام قََدر و قضای الهی قرار نداشت، نمی توانستیم با این اطمینان خاطری که ا ا
گر وقایع جهان قانونمند نبود و همه چیز اتفاقی  از این رو فقط با زندگی در یک جهان قانونمند است که امکان بهره مندی از اختیار و انتخاب وجود دارد، زیرا ا

رخ می داد، انسان نمی دانست باید دست به چه انتخابی بزند.
آبی که برای رفع تشنگی می نوشیم، به سبب اعتماد به همین تقدیر و قضاست. یعنی می دانیم که خداوند آب را با این ویژگی ها و اندازه ها آفریده که سبب رفع 

تشنگی می شود.

 
برخی که می پندارند قََدر و قضای الهی با اختیار انسان ناسازگار است، تصور می کنند تقدیر، چیزی غیر از قانونمندی جهان و نظم در آن است که وقتی به 
الهی این است که هر چیزی مهندسی و  قََدر و قضای  حادثه ای تعلق گرفت، هر قانونی را لغو کرده و هر نظمی را برهم می زند؛ درحالی که دیدیم معنای 
 قاعدۀ خاص خود را دارد و تمام جهان بر اساس قواعدی بنا شده است و این قواعد، توسط انسان قابل یافتن و بهره گیری است. پس بدون قََدر و قضای الهی

 هیچ نظمی برقرار نمی شود و  هیچ زمینه ای برای کار اختیاری پدید نمی آید.
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روزی امیرمؤمنان علی )ع( با جمعی از یاران خود در سایۀ دیواری نشسته بود. امام )ع( متوجه کجی و سستی دیوار شد. برای اینکه مبادا دیوار روی او و یاران خراب 
شود، از آن جا برخاست و زیر سایۀ دیواری دیگر نشست. یکی از یاران به آن حضرت گفت: »یا امیرالمؤمنین آیا از قضای الهی می گریزی؟« و امام در پاسخ فرمود:

»از قضای الهی به َقَدر الهی پناه می برم.«

این جملۀ امام علی )ع( بدین معناست که از نوعی قضا و َقَدر الهی، به نوع دیگری از قضا و َقَدر الهی پناه می برم. 
گر قرار باشد دیوار بر سرمان خراب شود، حتماً این اتفاق خواهد  برداشت نابجای آن شخص چنین بود که ما هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت خود نداریم و ا
افتاد و ما نمی توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم؛ بنابراین حرکت و تغییر مکان و تصمیم گیری بر اساس دستور عقل، بی فایده است. اّما امیرمؤمنان با رفتار و 
سپس گفتار خود، نگرش صحیح از قََدر و قضای الهی را نشان داد و به آن شخص )و دیگران( آموخت که اعتقاد به َقَدر و قضا، نه تنها مانع تحرک و عمل 

انسان نیست؛ بلکه عامل و زمینه ساز آن است. در واقع فروریختن دیوار سست و کج، یک قضای الهی است؛ اّما این قضا متناسب با ویژگی و تقدیر خاص آن 

گر دیوار، ویژگی دیگری داشته باشد، مثالً محکم باشد، قضای دیگری را به دنبال خواهد آورد و انسانی که این دو  دیوار، یعنی سستی و کجی آن است. اّما ا
تقدیر و این دو قضا را بشناسد، تصمیم می گیرد و دست به انتخاب مناسب تر می زند.

بنابراین، جهان آفرینش مجموعه ای از قدرها و قضاهای الهی است و این انسان است که باید با تشخیص درست، بهترین ها را انتخاب کند.

 
وقتی از تقدیر جهان به وسیلۀ خداوند سخن می گوییم، منظورمان فقط تعیین طول، عرض، حجم، مکان و زمان یک موجود نیست. اینها ساده ترین و آشکارترین 

تقدیرها هستند. تقدیر الهی شامل همۀ ویژگی ها، کیفیت ها، کمّیت ها و کلیۀ روابط میان موجودات می شود. 

اعضای بدن انسان
و فعالیت هر یک

دمای 100 درجه
برای نقطه جوش آب

مدار حرکت ماه
به دور زمین

نمونه ای از تقدیرات 
الهی

تعداد الکترون های هر 
عنصر و ویژگی آن

یکی از تقدیرات الهی برای انسان این است، که او دارای اختیار باشد. یعنی خداوند همان طور که مثالً به آب، ویژگی مایع بودن را داده، به انسان نیز ویژگی 
مختار بودن را عطا کرده است. به تعبیر دیگر، خداوند این گونه تقدیر کرده که انسان کارهایش را با اختیار انجام دهد و کسی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی 

گر بخواهد آن را انکار کند و از آن فرار کند، باز هم این کار اختیاری بوده، چون همین کار را با خواست و ارادۀ خود انجام داده است. اوست فرار کند، حتی ا

حال می خواهیم به پاسخ این سوال برسیم که چگونه می توان هم به قضا و ارادۀ الهی اعتقاد داشت و گفت همۀ کارها با ارادۀ خداوند انجام می شود و هم انسان 
را موجودی مختار دانست که کارهایش را با ارادۀ خودش انجام می دهد؟

برای پاسخ به این پرسش الزم است ابتدا با علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت دارند، بیشتر آشنا شویم. این علل، بر دو دسته اند:

 
ک،  در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر مشارکت کنند. مثالً برای رویش یک گل، مجموعه ای از باغبان، خا
آب، نور و حرارت دست به دست هم می دهند و با مشارکت یکدیگر گل را پدید می آورند. یا مثالً وقتی دو نفر دسته های یک گلدان بزرگ را می گیرند و جابه جا 
می کنند، هر کدام از این دو نفر نیروی خاّصی را وارد می کند که باعث جابجایی گلدان می شود. در هر دو مثال، هریک از این عوامل و عناصر اثر خاصی را، 

مستقل از دیگری، اعمال می کند تا گل بروید یا گلدان جابه جا شود. این گونه علل را »علل عرضی« می گویند.
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مطابق شکل زیر به مجموعه ای از علل که در کنار هم معلولی را پدید می آورند و این علت ها نیز با هم رابطه ای ندارند، علل عرضی می گویند. 

ک )علت 2( باغبان )علت 1(  حرارت )علت 5( نور )علت 4( آب )علت 3( خا

رویش گل )معلول(

در علل عرضی، هر عامل به طور مستقیم و مستقل نقش خاصی را برعهده دارد که با نقش دیگری متفاوت است، اما با این وجود، آن عامل نمی تواند به تنهایی 
ک به تنهایی نمی توانند باعث رویش گل شوند و هریک باید در عرض هم فعال باشند. امر مورد نظر خود را به سرانجام برساند. یعنی مثالً آب یا نور یا خا

گاهی تأثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که یک عامل در عامل دوم اثر می گذارد و عامل دوم در عامل سوم تأثیر می کند تا اثر عامل اول را 
به معلول منتقل کند. برای مثال، به هنگام نوشتن چند عامل در طول هم در انجام این کار دخالت دارند:

نفس یا روح 
که ارادۀ نوشتن از آن پدید می آید.

ساختار عصبی بدن 
که موجب حرکت دستتان می شود.

نوشتن نامه )معلول(  قلم 
که با حرکت خود روی صفحه جمالت را می نگارد. 

دست انسان 
که قلم را به حرکت در می آورد. 

گر هریک از این عوامل نبود، عمل نوشتن ممکن نمی شد، اما هر علتی، به ترتیب،  کل کار نوشتن را به هر یک از این عوامل می توان نسبت داد؛ بدین معنا که ا
علت بودن خود را از عامل باالتر می گیرد. قلم می نویسد، اما حرکت آن ناشی از حرکت دست است، حرکت دست به نوبۀ خود محصول کار سیستم عصبی است، 
این کار هم ناشی از اراده ای است که برآمده از نفس شماست. این علت ها را »علل طولی« می گویند. در مثال پرورش گل، علت ها در عرض هم قرار داشتند 
)در یک ردیف و هر کدام مستقل از دیگری بودند(، اما در مثال نوشتن، علت ها در طول هم هستند )در یک ردیف و مستقل نیستند بلکه نسبت به هم در 
مرتبه های مختلف قرار دارند و علت مرتبۀ پایین، وابسته به علت مرتبۀ باالیی است(. به عبارتی دیگر رابطۀ علل طولی رابطه ای است که در آن چند عامل به 

صورت زنجیره ای در به وجود آمدن معلول دخیل می باشند.

وجود اختیار و اراده در انسان به علت ارادۀ الهی و خواست خداست. به عبارت دیگر خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد. در 
فعل اختیاری، تا زمانی که ما ارادۀ کاری را نکنیم، آن کار انجام نمی گیرد. در عین حال، وجود ما، ارادۀ ما و عملی که از ما سر می زند، همگی وابسته به ارادۀ 

خداوند است. یعنی ارادۀ انسان در طول ارادۀ خداست و با آن منافات ندارد.

پس از جنگ صفین و در راه بازگشت از جنگ، مردی از امام علی )ع( سؤال کرد، آیا رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر الهی بود؟
آن حضرت پاسخ داد:

 »آری، از هیچ تپه ای باال نرفتید و در هیچ وادی سرازیر نگشتید، مگر به قضا و قدر الهی.«
آن مرد پرسید: »پس رنج های ما در این سفر آیا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباید انتظار پاداشی داشته باشیم؟« )این همان برداشت نادرست از قضا 

و قدر است که امروزه نیز گاه مشاهده می شود.(
امام )ع(، فرمود: 

»خداوند به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده، اجر رفتن به جنگ، زیرا با ارادۀ خود رفتید؛ اجر حضور در جبهه، زیرا به ارادۀ خویش در آن جا حضور 

داشتید؛ اجر بازگشت از نبرد، زیرا به ارادۀ خود بازگشتید و در هیچ یک از این مراحل مجبور نبودید.«

سپس امام، به برداشت ناصحیحی که در ذهن آن مرد بود، اشاره کرد و فرمود: 
گر اعمال مردم بر این گونه بود، پاداش و مجازات،  »شاید از این که گفتم رفتنتان بنابر قضا و قدر الهی بود، گمان کردی قضا و قدر، جبری و حتمی بود؟ ا

بیهوده و باطل می شد.«
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گر خداوند از قبل، سرنوشت و آیندۀ مرا می داند، پس دیگر تاش و ارادۀ من، چه نقشی در آینده ام دارد؟«  ممکن است برای شما این سؤال پیش آید که »ا
 چنین برداشتی از علم الهی، ناشی از مقایسه کردن علم خدای متعال با علمِ انسان است و از لغزشگاه هایی است که قرآن کریم پیوسته در این باره 

هشدار می دهد.
کلید پاسخ به این سؤال در این نکته نهفته است که علم خداوند هم پایان و نتیجه امور و هم فرایند انجام حوادث را دربرمی گیرد. در حالی که علم انسان ها چنین 
نیست. مثالً یک کارشناس فوتبال که نتیجۀ یک مسابقه را پیش بینی می کند، یا معلمی که آیندۀ یک دانش آموز را حدس می زند، هر یک بر اساس اطالعات 
محدودی که دارند، دست به این کار می زنند؛ اّما آن معلم علم ندارد که این دانش آموز از لحظۀ بعد تا روز امتحان چه تصمیم هایی خواهد گرفت، آیا متحّول 
خواهد شد یا به راه گذشته ادامه خواهد داد. در حالی که علم خداوند این گونه نیست. او همان طور که پایان فرایند را می بیند بر تمام اتفاقات و تصمیم گیری های 
گاه است. او می داند که مثالً فردا آن دانش آموز به اختیار خود تصمیم می گیرد ساعات مطالعۀ خود را افزایش دهد، تصمیم می گیرد  طول فرایند هم شاهد و آ
از میزان خواب خود کم کند و ده ها تصمیم اختیاری دیگر. هم چنین می بیند که این تصمیم ها در پایان، منجر به قبولی وی خواهد شد. پس علم خداوند 
منحصر به نتیجۀ پایانی فرایند نیست، بلکه به سلسلۀ تصمیم ها و عوامل دیگرِ مؤثر در آن فرایند نیز متعلق است. در حقیقت، علم خداوند، پیش بینِی صرف 
دربارۀ نتیجه نیست، بلکه خداوند با شناخت کامل و دقیقی که از مخلوقات خود دارد، می داند که این فرد با انتخاب خودش، چه مسیری را در پیش می گیرد.

 وجود اختیار در انسان، حقیقتی وجدانی و روشن است و برای اثبات وجود آن، نیاز به هیچ گونه استداللی نیست.
گر از طراحی نقشۀ جهان، علم الهی، اندازه، حدود، ویژگی ها و ریزه کاری های جهان خلقت صحبت کنیم، به تقدیر الهی اشاره کرده ایم.  ا

گر از پیاده سازی نقشۀ جهان، فرمان، حکم و ارادۀ الهی صحبت کنیم، به قضای الهی اشاره کرده ایم.  ا
 نظام قضا و قََدر الهی، یکی از مصادیق تدبیر الهی و ربوبیت خداوند است.

 علل عرضی به مجموعه علت هایی گفته می شود که هر یک از علل، به صورت مستقل و مجزا در به وجود آوردِن معلول نقش دارند. به عبارت دیگر هر 
یک از علت ها در پیدایش معلول نقش مستقیم دارند.

 علل طولی به مجموعه علت هایی گفته می شود که از علل، به صورت زنجیره وار به یکدیگر وابسته بوده و در وقوع معلول، نقش دارند.

گر بگوییم »کار انسان، هم به اراده و اختیار او وابسته است و هم به ارادۀ خداوند« سخن ............... گفته ایم که مبنای آن، قبول علل ............... است 2 2256 ا

و حاکی از ............... الهی می باشد.  تجریب 98

4( نادرستی ـ عرضی ـ قضای 3( درستی ـ عرضی ـ تقدیر  2( نادرستی ـ طولی ـ قضای  1( درستی ـ طولی ـ تقدیر 
ویژگی ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با ارادۀ خداوند چه رابطه ای دارد؟  تجریب 298 2257

1( کارهایش را با خواست و ارادۀ خود انجام می دهد ـ در طول ارادۀ الهی است و تحت اختیار انسان است.
2( بر مبنای تقدیر الهی، او در همۀ امور زندگی مختار است ـ در طول ارادۀ الهی است و تحت اختیار انسان است.

3( بر مبنای تقدیر الهی، او در همۀ امور زندگی مختار است ـ توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.
4( کارهایش را با خواست و ارادۀ خود انجام می دهد ـ توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

با توجه به عبارت شریف ！َقْد َجاَءُکْم بََصائُِر ِمْن َربُِّکْم تقدیر الهی برای انسان چیست؟  زبان 298 2258

1( مشیت الهی زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است.
2( مسئولیت پذیری، مبنای عهد ها و پیمان های ماست.
3( بصیرت الهی، مانع از گمراهی و ضاللت انسان است.

4( رضایت و ندامت، نشانگر قدرت انسان بر انجام کار است.



515

با توجه به این که اختیار انسان، یک تقدیر الهی است، کدام مورد رابطۀ میان اختیار و تقدیر الهی را به درستی بیان می کند؟  خارج 298 2259
1( تقدیرات هم الزمۀ کار اختیاری انسان و هم جهت دهنده و محدودکنندۀ آن است.

2( اختیار انسان با تقدیر الهی به طور کامل سازگار است اما با قضای الهی ناسازگار می باشد.
3( خداوند اختیار را ویژگی ذاتی آدمی قرار داده است و هیچ چیز نمی تواند مانع ارادۀ او شود.

4( خداوند، قدرت اختیار و اراده به انسان عطا کرده است، فقط مشّیت الهی مانع از اختیار انسان است.
حضرت علی )ع( با بیان جملۀ »از قضای الهی به َقَدر الهی پناه می برم« چه مطلبی را به یارانشان آموزش دادند؟  هنر 297 2260

1( نشستن در سایۀ دیوار مستحکم و پایدار از تقدیر الهی نشأت گرفته است.
2( تمام حرکات حضرت و تصمیم گیری های او براساس دستور عقل تحقق می یابد. 

3( نگرش صحیح به قوانین زندگی انسان عامل و زمینه ساز تحرک و عمل انسان است. 
4( فرو ریختن دیوار کج، یک قانون و تقدیر الهی است که با شرایط خاص تغییر می کند. 

با توجه به این که رهنمودهای روشن الهی برای هدایت انسان به دست ما رسیده، ثمرۀ اطاعت و زیان نافرمانی، کدام است؟   زبان 295 2261
2( ！ُکلٌّ ِفی َفَلٍک َیسَبُحوَن  بَصَر َفِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی َفَعَلیَها

َ
1( ！َفَمن أ

َحٍد ِمن َبعِدِه
َ
مَسَکُهَما ِمن أ

َ
4( ！َو َلِئن َزاَلَتا ِإن أ   یِدیُکم

َ
َمت أ 3( ！ٰذِلَک ِبَما َقدَّ

اختیار در انسان چگونه امری است و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟  هنر 95 با تغییر2 2262
ا َیْدُعوَنِني ِإَلْیِه َحبُّ ِإَليَّ ِممَّ

َ
ْجُن أ 1( مشهود و انکارناپذیر ـ ！َقاَل َربِّ السِّ

ا َیْدُعوَنِني ِإَلْیِه َحبُّ ِإَليَّ ِممَّ
َ
ْجُن أ 2( قضای الهی و تغییرناپذیر ـ ！َقاَل َربِّ السِّ

 بَصَر َفِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی َفَعَلیَها
َ
ُکم َفَمن أ 3( مشهود و انکارناپذیر ـ ！ َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ

 بَصَر َفِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی َفَعَلیَها
َ
ُکم َفَمن أ 4( قضای الهی و تغییرناپذیر ـ ！ َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ

نَّ 2 2263
َ
یِدیُکم َو أ

َ
َمت أ ِلَک ِبَما َقدَّ

ٰ
موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و ارادۀ الهی ایجاد می شوند، تسلیم چه چیزی هستند و آیۀ شریفۀ ！ذ

ٍم ِللَعِبیِد حاکی از کدام مورد است؟  هنر 94 با تغییر
َّ

ه َلیَس ِبَظل اللّٰ

4( قضای الهی ـ اختیار انسان 3( تقدیر الهی ـ اختیار انسان  2( قضای الهی ـ تقدیر الهی  1( تقدیر الهی ـ تقدیر الهی 
»جوشش آب در درجۀ مشخص« و »برخورداری انسان از اختیار«، به ترتیب از مصادیق ............... و ............... الهی است که امر دوم، برخاسته از علل 2 2264

............... است.  تجریب 93
4( قضا ـ قضا ـ عرضی 3( قضا ـ تقدیر ـ عرضی  2( تقدیر ـ قضا ـ طولی  1( تقدیر ـ تقدیر ـ طولی 

»تأثیرگذاری پدیده ها در نظام تکوین« و »وساطت فرشتگان و کارگزاری آنان در محدودۀ تعیین شده از سوی خداوند«، به ترتیب از مظاهر ............... 2 2265
و ............... الهی اند.   انساین 93

4( قََدر ـ قََدر 3( قضا ـ قََدر  2( قضا ـ قضا  1( قََدر ـ قضا 
هرگاه فروریختن دیوار کج را بر انسانی که زیر آن نشسته و متوجه کجی و سستی آن است، یک قضای الهی بدانیم، فرار از این قضا، امری ............... 2 2266

است که پیام آیۀ شریفۀ ............... حاکی از این حقیقت است.  زبان 93 
 ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 2( ممکن ـ ！ ِإنَّ   ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 1( ناممکن ـ ！ ِإنَّ

 رَض َو َما َبیَنُهَما اَلِعِبیَن
َ
َماَواِت َو األ 4( ممکن ـ ！ َما َخَلقَنا السَّ   رَض َو َما َبیَنُهَما اَلِعِبیَن

َ
َماَواِت َو األ 3( ناممکن ـ ！ َما َخَلقَنا السَّ

اعطای ویژگی »مختار بودن« به انسان و »مایع بودن« به آب، بیانگر ............... خداوند است و خروج هر یک از این دایره، به ترتیب ............... و  ............... است.2 2267
4( قضای ـ ناممکن ـ ممکن  تجریب 92 3( تقدیر ـ ناممکن ـ ناممکن  2( قضای ـ ممکن ـ ممکن  1( تقدیر ـ ممکن ـ ناممکن 

ا َکُفورًا چه موضوعی برداشت می شود؟  انساین 292 2268 ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ از دّقت در پیام آیۀ شریفۀ ！ِإنَّ
کم بر هستی، حّق انتخاب دارد. 1( انسان، در چارچوب قوانین حا
2( هدایت به راه کمال، خواه ناخواه توأم با فراز و نشیب ها است. 

3( قانون لطف، هدایت انسان را که هرگز در آن تخّلفی نخواهد بود، ایجاب می کند.
4( خدای متعال، با ارسال رسوالن و انزال کتب آسمانی، راه را به انسان نشان داد. 

فرو ریختن دیوار کج، یک ............... الهی است که متناسب با ............... آن دیوار، یعنی کجی آن است و حضرت علی )ع( در پاسخ به پرسش یکی از 2 2269
اصحاب خود فرمودند: از ............... الهی به ............... الهی پناه می برم.  خارج 91 باتغییر

4( تقدیر ـ قضای ـ تقدیر ـ قضای 3( قضای ـ تقدیر ـ تقدیر ـ قضای  2( قضای ـ تقدیر ـ قضای ـ قََدر  1( تقدیر ـ قضای ـ قضای ـ قََدر 
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عدم خروج موجودات از قانون مندی خود که با اعتماد و اطمینان به آن، برنامه ریزی و عمل می کنیم برخاسته از ............... الهی و حاکی از ............... خداوند است.2 2270
4( قضای ـ علم  ریایض 89 باتغییر 3( تقدیر ـ علم  2( قضای ـ اراده و خواست  1( تقدیر ـ اراده و خواست 

در رابطۀ ارادۀ انسان با ارادۀ خداوند کدام مطلب صحیح نیست؟  زبان 289 2271
1( وجود اختیار و اراده در انسان به علت ارادۀ الهی و خواست خداوند است. 

2( ارادۀ ما و عملی که از ما سر می زند همگی وابسته و در عرض ارادۀ خداوند است. 
3( هر کاری که از روی ویژگی اختیار از انسان سر زند داخل در تقدیر الهی است. 

4( حوادث جهان و از جمله، کارهای انسان تحث تأثیر تدبیر و ارادۀ خداوند و مظهری از قضا و قََدر الهی است. 
تعیین نقشۀ پدیده ها با ............... خداوند و تحّقق آن با  ............... اوست که به ترتیب ............... و ............... رقم می خورد.   هنر 289 2272

4( اراده ـ علم ـ تقدیر ـ قضا 3( علم ـ اراده ـ تقدیر ـ قضا  2( اراده ـ علم ـ قضا ـ تقدیر  1( علم ـ اراده ـ قضا ـ تقدیر 
ِلَنفِسِه کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟  انساین 88 باتغییر2 2273

َ
بَصَر ف

َ
َمن أ

َ
ُکم ف از آیۀ شریفۀ ！َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ

1( با وجود روشن بودن اختیار، نشانه های فراوان آن را همواره در خود مشاهده می کنیم.
2( اختیار، یک حقیقت عقلی است و هرکس آن را در خود می یابد و در عمل از قدرت اختیار خود بهره می برد. 

3( قدرت اختیار با فطرت انسان سرشته شده و از جهت بهره مندی از آن، مانند قدرت تفکر است. 
4( اختیار انسان امری مشهود و انکارناپذیر است. 

بین نظام مقّدر جهان و اراده و اختیار انسان چه رابطه ای حاکم است و این رابطه به چه معناست؟  ریایض 287 2274
2( عرضی ـ ارادۀ انسان مؤّخر از ارادۀ خداوند است.  1( طولی ـ ارادۀ انسان مؤخر از ارادۀ خداوند است. 

4( عرضی ـ انسان، همان را اراده می کند که مقّدر او باشد.  3( طولی ـ انسان، همان را اراده می کند که مقّدر او باشد. 

اختیار چگونه حقیقتی است و کدام بیت مؤیّد یکی از شواهد این حقیقت است؟ 2 2275
1( وجدانی و مشهود ـ »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا« 
2( عقالنی و ملموس ـ »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا« 
3( وجدانی و مشهود ـ »قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود« 
4( عقالنی و ملموس ـ »قطره ای کز جویباری می رود / از پی انجام کاری می رود«

آن گاه که از انجام کاری شرمنده می شویم و آن گاه که جوانب کار را سبک و سنگین می کنیم، به ترتیب کدام یک از شواهد اختیار را لمس می کنیم؟ 2 2276
2( مسئولیت پذیری ـ احساس رضایت و پشیمانی 1( مسئولیت پذیری ـ تفکر و تصمیم  
4( احساس رضایت و پشیمانی ـ تفکر و تصمیم 3( احساس رضایت و پشیمانی ـ مسئولیت پذیری 

از نظر دین مبین اسالم انکار زبانی ............... به ............... می انجامد چرا که این موضوع ............... 2 2277
1( تقدیر ـ پذیرفتن ناچاری آن در اعمال و رفتار ـ حقیقتی است که با تدبر در جهان پیرامون خود و استدالل، می توان به آن پی برد. 

2( اختیار ـ پذیرفتن ناچاری آن در اعمال و رفتار ـ حقیقتی وجدانی است که هر کس آن را در خود می یابد. 
3( تقدیر ـ به مشکل برخوردن در انجام افعال روزمره ـ حقیقتی وجدانی است که هر کس آن را در خود می یابد. 

4( اختیار ـ به مشکل برخوردن در انجام افعال روزمره ـ حقیقتی است که با تدبر در جهان پیرامون خود و استدالل، می توان به آن پی برد. 
پرسش »پس رنج های ما در این سفر آیا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباید انتظار پاداشی داشته باشیم؟« در کدام جنگ خطاب به حضرت 2 2278

علی )ع( مطرح گردید و نشان دهندۀ کدام مطلب است؟
2( جنگ جمل ـ برداشت نادرست از قضا و قدر الهی 1( جنگ صفین ـ برداشت نادرست از قضا و قدر الهی  

4( جنگ جمل ـ برداشت نادرست از روابط عّلت و معلولی در جهان 3( جنگ صفین ـ برداشت نادرست از روابط عّلت و معلولی در جهان 
ٍم ِللَعِبیِد به کدام دو مفهوم اصلی اشاره دارد؟ 2 2279

َّ
َه َلیَس ِبَظل نَّ اللّٰ

َ
یِدیُکم َو أ

َ
َمت أ ِلَک ِبَما َقدَّ

ٰ
آیۀ شریفۀ ！ذ

2( حکمت الهی ـ اختیار انسان 1( حکمت الهی ـ نظام قضا و قََدر الهی 
4( عدل الهی ـ نظام قضا و قََدر الهی 3( عدل الهی ـ اختیار انسان  

این که خداوند اراده کند انسان را موجودی صاحب  اختیار بیافریند و تأثیرگذاری خداوند در امور طبیعت و خلقت به ترتیب بیانگر کدام جلوه از نظام 2 2280
قانونمند الهی است؟

4( قضای الهی ـ تقدیر الهی 3( قضای الهی ـ قضای الهی  2( تقدیر الهی ـ قضای الهی  1( تقدیر الهی ـ تقدیر الهی 
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ا َکُفورًا کدام مفهوم، دریافت می شود؟ 2 2281 ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ از آیۀ شریفۀ ！ِإنَّ

1( فلسفۀ نبوت، نشان دادن راه به انسان است و شکرگزاری یا کفران به وسیلۀ قدرت اختیار انسان صورت می گیرد. 
2( هدایت انسان ها به وسیلۀ خداوند و از طریق پیامبران صورت می گیرد و نداشتن اختیار برای انسان امری عادی است. 

3( فلسفۀ نبوت، نشان دادن راه به انسان است و خداوند به وسیلۀ پیامبران راه شکرگزاری را تبیین می کند. 
4( هدایت انسان ها به وسیلۀ پیامبران صورت می گیرد و آن ها شکرگزاری و کفران را به انسان نشان می دهند. 

مفهوم کدام  گزینه به قدرت انتخاب انسان میان دو یا چند راه و روش اشاره ندارد؟ 2 2282

 ٍِم ِللَعِبید َه َلیَس ِبَظالَّ نَّ اللّٰ
َ
یِدیُکم َو أ

َ
َمت أ 2( ！ ٰذِلَك ِبَما َقدَّ 1( »این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم« 

 بَصَر َفِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی َفَعَلیَها
َ
ُکم َفَمن أ 4( ！ َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ    ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 3( ！ ِإنَّ

پاسخ امام علی )ع( به سؤال مردی در راه بازگشت از جنگ صفین که پرسید: »پس آیا رنج های ما در این سفر به حساب خدا گذاشته خواهد شد و 2 2283

نباید انتظار پاداش داشته باشیم؟« چه بود و عّلت این مطلب چیست؟

1( خداوند به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده، اجر رفتن به جنگ و اجر حضور در جبهه و اجر بازگشت از نبرد ـ زیرا به سبب توفیق الهی در انجام 
این امور موفق بوده اند.

2( خداوند به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده، اجر رفتن به جنگ و اجر حضور در جبهه و اجر بازگشت از نبردـ  زیرا به ارادۀ خودشان در آن جا حضور داشتند.
3( از هیچ تپه ای باال نرفتید و در هیچ وادی سرازیر نگشتید، مگر به قضا و قدر الهی ـ زیرا به ارادۀ خودشان این امور را به انجام رساندند.

4( از هیچ تپه ای باال نرفتید و در هیچ وادی سرازیر نگشتید، مگر به قضا و قدر الهی ـ زیرا به سبب لطف و رحمت الهی در انجام این امور موفق شدند.
هر یک از موارد »سبک و سنگین کردن جوانب یک کار«، »تردید در انجام امور« و »نظام پاداش و کیفر« به ترتیب به کدام یک از شواهد وجود اختیار 2 2284

اشاره دارند؟ 

2( تفکر و تصمیم ـ تفکر و تصمیم ـ مسئولیت پذیری 1( تفکر و تصمیم ـ احساس رضایت یا پشیمانی ـ مسئولیت پذیری 
4( احساس رضایت یا پشیمانی ـ مسئولیت پذیری ـ تفکر و تصمیم 3( احساس رضایت یا پشیمانی ـ تفکر و تصمیم ـ تفکر و تصمیم 

کدام گزاره در رابطه با »علم خداوند« نادرست است؟2 2285

1( علم خداوند، بر اساس علم به تمام عوامل و جزئیات است.
2( علم خداوند، منحصر به نتیجۀ پایانی و سرانجام امور است.

3( علم خداوند، نه تنها فرآیند انجام حوادث را دربرمی گیرد بلکه مشمول پایان و نتیجۀ امور هم می شود.
4( علم خداوند، از جمله صفاتی است که حکمت خداوند متعال بر پایۀ آن استوار است.

»استواری عهدها و پیمان ها« و »تردید در انتخاب از میان چند راه« به ترتیب بیانگر کدام یک از شواهد و دالیل روشن وجود اختیار است؟2 2286

2( مسئولیت پذیری ـ تفکر و تصمیم 1( تفکر و تصمیم ـ احساس رضایت یا پشیمانی 
4( مسئولیت پذیری ـ احساس رضایت یا پشیمانی 3( تفکر و تصمیم ـ تفکر و تصمیم  

امیرالمؤمنین علی )ع( بعد از بلند شدن از زیر سایۀ دیوار کج و نشستن زیر سایۀ دیوار محکم با چه پرسشی از سوی یاران خود مواجه شد و پاسخ 2 2287

آن حضرت در قبال این سؤال چه بود؟

1( »یا امیرالمؤمنین! آیا از قََدر الهی می گریزی؟« ـ »از قضای الهی به قََدر الهی پناه می برم«
2( »یا امیرالمؤمنین! آیا از قضای الهی می گریزی؟« ـ »از قََدر الهی به قضای الهی پناه می برم« 

3( »یا امیرالمؤمنین! آیا از قََدر الهی می گریزی؟« ـ »از قََدر الهی به قضای الهی پناه می برم« 
4( »یا امیرالمؤمنین! آیا از قضای الهی می گریزی؟« ـ »از قضای الهی به قََدر الهی پناه می برم« 

کدام یک از جمات زیر، ناشی از این است که انسان علم خود را با علم خدای متعال مقایسه می کند؟2 2288

1( علم خداوند، بر اساس علم به تمام عوامل و جزئیات است، نه یک پیش بینِی صرف دربارۀ نتیجه.
گر خداوند از قبل، سرنوشت و آیندۀ مرا می داند، تالش و ارادۀ من دیگر نمی تواند نقشی در آینده ام داشته باشد. 2( ا

3( علم خداوند هم پایان و نتیجۀ امور را دربرمی گیرد و هم فرآیند انجام حوادث را.
4( همۀ وقایع و رخدادهای جهان، تحت یک برنامۀ سامان دهی شده انجام می گیرد، زیرا پروردگار این جهان، حکیم است و حکمتش بر پایۀ علم و قدرت اوست.



518

از بیت »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟« کدام مفهوم مستفاد می گردد؟ 2 2289

1( هر گاه در کار خود موفق شویم، احساس رضایت می کنیم. این احساس رضایت، نشانۀ اراده و تصمیم عاقالنۀ ماست. 
2( اختیار یک حقیقت وجدانی است و هر کس آن را در خود می یابد و عهدها و پیمان ها نشأت گرفته از همین حقیقت است. 

3( اختیار یک واقعیت عقلی است که انسان در ساعات متفاوت شبانه روز تصمیم هایی می گیرد و برای این تصمیم ها ابتدا اندیشه می کند. 
گر در کاری مرتکب اشتباه شویم احساس ندامت به سراغمان می آید؛ این بدان معناست که آن اشتباه به ارادۀ ما رخ داده است.  4( ا

در اعمال اختیاری انسان، ............... از ............... او نشأت می گیرد و در همین راستا رابطۀ علل ............... میان این دو عامل شکل می گیرد. 2 2290

4( اراده ـ نفس ـ طولی 3( اراده ـ نفس ـ عرضی  2( نفس ـ اراده ـ طولی  1( نفس ـ اراده ـ عرضی 
کدام مورد بیانگر علل طولی برای پیدایش یک پدیده است؟ 2 2291

2( قدرت تفکر انسان ـ قدرت اختیار انسان ـ کشف یک رابطۀ علمی 1( ارادۀ انسان ـ حرکت دست ـ متن روی کاغذ 
4( خاصیت رسانایی سیم ـ جریان الکتریسیته ـ روشن شدن چراغ  3( رویش گیاه ـ وجود نور و شرایط مناسب ـ باغبان 

ابیات »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟« و »گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ / وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟« 2 2292

به ترتیب به کدام یک از شواهد وجود اختیار در انسان اشاره دارند؟ 

2( تفکر و تصمیم ـ احساس رضایت 1( مسئولیت پذیری ـ احساس رضایت 
4( تفکر و تصمیم ـ احساس پشیمانی 3( مسئولیت پذیری ـ احساس پشیمانی 

کدام یک از عبارات زیر، بیانگر برداشتی نادرست از قضا و قدر الهی است؟2 2293

1( »آیا رنج های ما در این سفر به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نباید انتظار پاداش داشته باشیم؟«
2( »از هیچ تپه ای باال نرفتید و در هیچ وادی سرازیر نگشتید، مگر به قضا و قدر الهی.«

3( »خداوند به شما سه اجر بزرگ عنایت فرموده، اجر رفتن به جنگ، اجر حضور در جبهه و اجر بازگشت از نبرد.«
4( »قضای الهی و اختیار، هر دو، چه در موفقیت ها و چه در شکست های انسان نقش دارند.«

آن جا که یک عامل در عامل دیگر اثر می گذارد تا اثرش را به معلولی منتقل کند و آن جا که عوامل گوناگون به صورت یک مجموعه، همکاری دارند تا 2 2294

یک معلول، محّقق شود به ترتیب، علل ............... و علل ............... محّقق شده و مثال موافق آن ها به ترتیب ............... و ............... می باشد. 

2( عرضی ـ طولی ـ نگارش ـ رویش گل 1( عرضی ـ طولی ـ رویش گل ـ نگارش 
4( طولی ـ عرضی ـ نگارش ـ رویش گل 3( طولی ـ عرضی ـ رویش گل ـ نگارش 

مفاهیم »داشتن نقش مستقیم« و »عدم به نتیجه رسیدن در صورت نبود یکی از عوامل« به ترتیب به کدام یک از دسته بندی علل در پیدایش 2 2295

پدیده ها اشاره دارند؟

4( عرضی ـ عرضی 3( عرضی ـ طولی و عرضی  2( طولی و عرضی ـ طولی و عرضی  1( طولی و عرضی ـ عرضی 
اختیاری که انسان در انجام کارها دارد ناشی از چیست و در این رابطه می توان گفت ارادۀ انسان چه رابطه ای با ارادۀ خداوند دارد؟ 2 2296

4( تقدیر الهی ـ طولی 3( تقدیر الهی ـ عرضی  2( قضای الهی ـ طولی  1( قضای الهی ـ عرضی 
دربارۀ مباحث مطرح شده در باب اختیار انسان، کدام عبارت نادرست است؟2 2297

1( اختیار به معنای توانایی بر انجام یک کار و یا ترک آن است.
2( هر چند اختیار امری روشن و واضح است؛ اّما نیازمند استدالل هایی مانند تفکر و تصمیم و... است. 

3( اختیار یک حقیقت وجدانی است و هر کس آن را درون خود می یابد. 
4( بسیاری از امور، از محدودۀ اختیار انسان خارج است و به انتخاب او نیست. 

گر به وجود آمدن پدیده ای با تأثیرگذاری عوامل مقّدم در عوامل مؤخر و با واسطه باشد، علل ............... شکل می گیرد و ارادۀ انسان در بروز افعال 2 2298 ا

اختیاری نمونه ای از علل ............... است. 

4( عرضی ـ طولی 3( عرضی ـ عرضی  2( طولی ـ عرضی  1( طولی ـ طولی 
گر در به وجود آمدن یک پدیده عوامل مستقل متعددی به صورت یک مجموعه، همکاری کنند تا یک معلول نتیجه شود، علل ............... اتفاق افتاده 2 2299 ا

و ............... مثال آن می باشد و ارادۀ انسان با قوانین حاکم بر جهان هستی، رابطۀ ............... دارد.

4( عرضی ـ رویش گل ـ عرضی 3( عرضی ـ رویش گل ـ طولی  2( طولی ـ نگارش ـ طولی  1( طولی ـ نگارش ـ عرضی 
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از ابیات زیر کدام مفهوم قابل برداشت است؟ 2 2300

ـــدهاش ـــنبن ـــداای ـــوبخ ـــزچ ـــتک ــدهاش»گف ــربنـ ــتدیگـ ــرپشـ ــدبـ میزنـ

او آن  پهلـــو،  و  پشـــت  و  حـــق  او«چـــوب  فرمـــان آلـــت و غـــام مـــن

1( اختیار، یک حقیقت عقلی است که به روشنی اثبات می شود.
2( هدایت الهی برای همۀ انسان ها آمده است و هر کس اراده کند از آن بهره مند می شود. 

3( ارادۀ انسان امری است مشهود که سرنوشت او را تعیین می کند. 
4( اختیار، یک حقیقت وجدانی است که هر کس آن را در خود می یابد و انکارناپذیر است. 

کید می کنند؟ 2 2301 هر یک از موارد »تحدید«، »حتمیت بخشیدن«، »اندازه گیری« و »پایان دادن« به ترتیب به کدام یک از مفاهیم زیر تأ

4( قََدر ـ قضا ـ قََدر ـ قََدر 3( قََدر ـ قضا ـ قََدر ـ قضا  2( قضا ـ قضا ـ قََدر ـ قضا  1( قضا ـ قََدر ـ قضا ـ قََدر 
َعَلیَها قابل برداشت نیست؟ 2 2302

َ
ِلَنفِسِه َو َمن َعِمَی ف

َ
بَصَر ف

َ
َمن أ

َ
ُکم ف کدام عبارت مطرح شده از آیۀ شریفۀ ！َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ

ا َکُفوراً  نزدیک است.  ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 1( مفهوم این آیۀ شریفه، به مفهوم آیۀ ！ ِإنَّ
گر شخصی از قوۀ اختیار خود به درستی بهره گیرد، رهنمودهای الهی برای او می آید و سبب هدایت و بینا گشتن او می شود.  2( ا

گاه کردن مردم از امور ربوبیت الهی است و سود ایمان و زیان کفر مردم به خودشان بازمی گردد نه به خداوند.  3( آ
4( این آیۀ شریفه با بیت »این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم« ارتباط مفهومی دارد. 

گر بگوییم »وجود ما، ارادۀ ما و عملی که از ما سر می زند، همگی وابسته به ارادۀ خداوند است«، سخن درستی ............... که قبول علل ............... و 2 2303 ا

تسلیم  بودن در مقابل ............... الهی، پیام این سخن ما است. 

4( نگفته ایم ـ طولی ـ تقدیر 3( گفته ایم ـ طولی ـ تقدیر  2( نگفته ایم ـ عرضی ـ قضای  1( گفته ایم ـ عرضی ـ قضای 
ا َکُفورًا ارتباط بیشتری دارد؟ 2 2304 ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ مسئولیت پذیری، چه رابطه ای با قوۀ اختیار انسان دارد و کدام بیت با آیۀ شریفۀ ！ِإنَّ

1( معلول آن است ـ »این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم«
2( علت آن است ـ »این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم«

3( معلول آن است ـ »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟« 
4( علت آن است ـ »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟«

ِلَنفِسِه  چه موضوعی برداشت می شود؟ 2 2305
َ
بَصَر ف

َ
َمن أ

َ
ُکم ف از دقت در پیام آیۀ شریفۀ ！ َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ

1( خداوند بزرگ، عوامل افزایش دهندۀ بصیرت را برای انسان فراهم ساخت.
2( لطف خداوند، ایجاب کرد که انسان، بی نصیب از راهنمای الهی نباشد. 

3( کوری درون، معلول خروج جبری از محافظت الهی است. 
کم بر هستی، حق انتخاب دارد.  4( انسان در چهارچوب قوانین حا

»حکم و فرمان الهی برای خلقت موجودات« و »نوع کارکرد اجزای موجود در بدن انسان« به ترتیب از چه موضوعاتی نشأت می گیرد؟ 2 2306

4( تقدیر الهی ـ تقدیر الهی 3( قضای الهی ـ قضای الهی  2( قضای الهی ـ تقدیر الهی  1( تقدیر الهی ـ قضای الهی 
فروریختن دیوار کج، میسر شدن کدام یک از قوانین الهی به دنبال هم بوده و امام علی )ع( از کدام قانون به کدام قانون الهی پناه می برند؟ 2 2307

2( قضای الهی به دنبال تقدیر الهی ـ از قََدر الهی به قضای الهی 1( قضای الهی به دنبال تقدیر الهی ـ از قضای الهی به قََدر الهی 
4( تقدیر الهی به دنبال قضای الهی ـ از قََدر الهی به قضای الهی 3( تقدیر الهی به دنبال قضای الهی ـ از قضای الهی به قََدر الهی 

گر قضای الهی به مرگ انسان تعلق گرفته باشد، چه در سایۀ دیوار کج و سست نشسته باشد، چه در سایۀ دیوار 2 2308 بخش دارای اشکال این دیدگاه که: »ا

مستحکم، دیوار خراب خواهد شد و مرگ خواهد آمد« چیست؟ 

1( برای دو تقدیر کامالً متفاوت قضای یکسان در نظر گرفته شده است، حال آن که هر تقدیری، قضای متناسب با آن را در پی دارد. 
2( برای دو قضای کامالً متفاوت تقدیر یکسان در نظر گرفته شده است، حال آن که هر قضایی، تقدیر متناسب با آن را در پی دارد. 
3( برای دو تقدیر کامالً متفاوت قضای یکسان در نظر گرفته شده است، حال آن که هر قضایی، تقدیر متناسب با آن را در پی دارد. 

4( برای دو قضای کامالً متفاوت تقدیر یکسان در نظر گرفته شده است، حال آن که هر تقدیری، قضای متناسب با آن را در پی دارد. 
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آن هنگام که کسی به خاطر پیمان شکنی، مستحق مجازات باشد و آن هنگام که با خود می گوییم کاش آن کار اشتباه را انجام نداده بودم، به ترتیب 2 2309

مفهوم کدام ابیات زیر ترسیم شده است؟ 

1( »گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟« ـ »و آن پشیمانی که خوردی زان بدی / ز اختیار خویش گشتی مهتدی« 
2( »گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ / این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟« ـ »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟« 
3( »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟« ـ »و آن پشیمانی که خوردی زان بدی / ز اختیار خویش گشتی مهتدی«

4( »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند؟« ـ »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا؟«
اختیار انسان، چگونه امری است و کدام آیۀ شریفه به این موضوع اشاره دارد؟ 2 2310

 ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 1( محدودکنندۀ تصمیم گیری های ما ـ ！ ِإنَّ
ا یَْدُعونَنِي ِإلَیِْه ْجُن أَحَبُّ ِإلَيَّ ِممَّ 2( محدودکنندۀ تصمیم گیری های ما ـ ！قَاَل َربِّ السِّ
ا یَْدُعونَنِي ِإلَیِْه ْجُن أَحَبُّ ِإلَيَّ ِممَّ 3( تعیین کنندۀ عاقبت و سرنوشت ما ـ ！قَاَل َربِّ السِّ

 ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 4( تعیین کنندۀ عاقبت و سرنوشت ما ـ ！ ِإنَّ
رابطۀ »نانوا، آرد و آب در تهیۀ نان«، »آسیابان و آرد« و »آب، خاک و نور در رشد درخت« به ترتیب چگونه رابطه هایی هستند؟ 2 2311

4( عرضی ـ طولی ـ عرضی 3( عرضی ـ عرضی ـ عرضی  2( عرضی ـ عرضی ـ طولی  1( طولی ـ عرضی ـ عرضی 

آیات شریفۀ مطرح شده در کدام گزینه، به ترتیب مصداق مناسبی برای »احساس رضایت یا پشیمانی« و »تفکر و تصمیم« از شواهد وجود اختیار هستند؟2 2312

ا َکُفوراً   +درس 6 دهم ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ یَطاَن   ـ ！ِإنَّ ن اَل َتعُبُدوا الشَّ
َ
عَهد ِإَلیُکم َیا َبِنی آَدَم أ

َ
 َلم أ

َ
1( ！ أ

 ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ َحَدُهُم الَموُت َقاَل َربِّ ارِجُعوِن  ـ ！ ِإنَّ
َ
ی ِإَذا َجاَء أ 2( ！ َحتَّ

 ُهم ُسُبَلَنا ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنهِدَینَّ یَطاَن   ـ ！ َو الَّ ن اَل َتعُبُدوا الشَّ
َ
عَهد ِإَلیُکم َیا َبِنی آَدَم أ

َ
 َلم أ

َ
3( ！ أ

 ُهم ُسُبَلَنا ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنهِدَینَّ َحَدُهُم الَموُت َقاَل َربِّ ارِجُعوِن  ـ ！ َو الَّ
َ
ی ِإَذا َجاَء أ 4( ！ َحتَّ

یَطاَن ، عّلت نهی فرمانبرداری از شیطان را چه چیز معرفی می کند و به کدام یک از شواهد 2 2313 ن اَل َتعُبُدوا الشَّ
َ
عَهد ِإَلیُکم َیا َبِنی آَدَم أ

َ
 َلم أ

َ
آیۀ شریفۀ ！ أ

اختیار  اشاره دارد؟  +درس 4 دوازدهم

1( سرپیچی شیطان از خدا ـ تفکر و تصمیم
2( دشمنی آشکار شیطان با انسان ـ تفکر و تصمیم

3( دشمنی آشکار شیطان با انسان ـ مسئولیت پذیری
4( سرپیچی شیطان از خدا ـ مسئولیت پذیری

گر قرار باشد دیواری بر سرش خراب شود، حتماً این اتفاق می افتد و او نمی تواند تغییری در آن ایجاد 2 2314 فردی از یاران امیرالمؤمنین که تصور می کرد ا

کند، در درک چه موضوعی دچار مشکل شده بود و رفتار امیرالمؤمنین )ع( با این شخص در راستای انجام مسئولیت، در حیطۀ کدام یک از قلمروهای امامت 

آن حضرت بود؟  +درس 5 یازدهم

1( نظام قضا و قََدر الهی ـ مرجعیت دینی
2( حفظ و نگهبانی جهان توسط خدا ـ مرجعیت دینی

3( نظام قضا و قََدر الهی ـ والیت ظاهری
4( حفظ و نگهبانی جهان توسط خدا ـ والیت ظاهری

این موضوع که »خداوند حجت را بر انسان ها تمام کرده و آن ها را مسئول سرنوشتشان معرفی می کند«، در کدام آیه مطرح نشده است؟  +درس 4 دوازدهم2 2315

 ًا َکُفورا ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدیَناُه السَّ 1( ！ ِإنَّ
 ٍِم ِللَعِبید َه َلیَس ِبَظالَّ نَّ اللّٰ

َ
یِدیُکم َو أ

َ
َمت أ 2( ！ ٰذِلَک ِبَما َقدَّ

 یَطاَن ن اَل َتعُبُدوا الشَّ
َ
عَهد ِإَلیُکم َیا َبِنی آَدَم أ

َ
 َلم أ

َ
3( ！ أ

 بَصَر َفِلَنفِسِه
َ
ُکم َفَمن أ 4( ！ َقد َجاَءُکم َبَصاِئُر ِمن َربِّ



کمبرطبیعتوزندگیانسانها آشناییبامفهومسنتهایالهیبهعنوانقوانینیحا
کمبرزندگیانسانهاوبررسیآثارهریک شناختبرخیسنتهایعاموخاصحا

کمبرزندگیانسانهاکهثابتوهمیشگیاست. گیرترینسنتحا تبیینسنتابتالبهعنوانفرا
آشناییباسنتهایامدادعاموامدادخاص)توفیق(الهیبههمراهبررسیویژگیهایهریک
بررسیصفاتینظیررحمانیتوستارالعیوببودنخداونددرسنتسبقترحمتبرغضب

آشناییباامالءواستدراجبهعنوانسنتیکهمختصزندگیمعاندانوغرقشدگاندرگناهاستوباعثشقاوت
ابدیآنهامیشود.

سنت:براساستقدیرالهی،خداوندقوانینیدرطبیعتوزندگیانسانهابرقرارساختهکهقرآنکریمازآنها
باعنوانسنتهایالهییادمیکند.

سنت عام:سنتوقانونیکهازطرفخداوندبرزندگیتمامیبندگانجاریمیشود.
 سنت خاص:سنتوقانونیکهبراساساعمالخوبوبدانجامشدهتوسطانسانهاشاملحالآنهامیشود.

ابتالء:واژۀابتالءدرلغتبهمعنایامتحانبودهوسنتیاستکهخداوندبهمنظوررشددادنوبروزوظهور
کمنمودهاست. استعدادهاونشاندادنتمایالتدرونیافرادآنراحا

امداد:واژۀامداددرلغتبهمعنایعرضهاستودراصطالحقرآنیسنتعامالهیاستکهخداوندبهواسطۀ
آنامکاناتینظیرقدرتارادهوتوانجسمیوفکریرادراختیارانسانقرارمیدهدتااودرمسیریکهآنراانتخاب

نمودهمورداستفادهقراردهدوبدینوسیلهسرشتخودراآشکارکند.
توفیق:توفیقدرلغتبهمعنایآسانکردناستودراصطالحدینیبهاینمعناستکههمراهباسعیوتالش

انسان،خداوندنیزاوراحمایتوهدایتنمودهومسیررابرایاوهموارترمیکند.
امالء و استدراج:اینسنتبهمعنایفرصتیاستکهخداوندبهدشمنانخودوغرقشدگاندرگناهمیدهدتاآنها
اینفرصتراوسیلۀغوطهورشدنتدریجیدرتاریکیهاقراردهند.دراینسنتگاهیخداوندعالوهبرمهلتدادنبه

گمراهان،برامکاناتآنانمیافزایدتاآنانبااستفادهازاینامکاناتبیشتردرفسادفروروند.
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دردرسقبل،باحقیقتاختیارورابطۀآنباقضاوقدرالهیآشناشدیمودانستیمکهقانونمندی حاکم بر جهان خلقت،تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت 
و پویایی انسان و به کارگیری اراده و اختیار اوست.درایندرسمیخواهیمبهدوسؤالپاسخدهیم:

 قوانین و سنت های الهی حاکم بر زندگی انسان کدام اند؟

 آشنایی با این قوانین و سنت ها چه تأثیری در برنامه ریزی ما در زندگی و پیمودن راه موفقیت دارد؟

بر اساس تقدیر الهی،جهانخلقتقانونمنداستوپدیدههایآندردایرۀقوانینخاصیمسیرتکاملیخودرامیپیمایند.اینقانونمندی،اختصاصبه

پدیدههایطبیعینداردوزندگیفردیواجتماعیانسانهاراهمدربرمیگیرد.قرآنکریمازاینقوانینباعنوان»سنت های الهی«یادکردهومردمرابه
شناختآنها،بهخصوصسنتهایمربوطبهزندگیانسانهادعوتنمودهاست.

سنت های الهی

قوانین جهان خلقت )طبیعت(

شناختقوانینجهانخلقتازطریقعلومیمانند
فیزیک،شیمیوزیستشناسیامکانپذیراست.

شناختایندستهازقوانینسببآشناییمابا
نشانههایالهیونیزبهرهگرفتنازطبیعتمیشود.

قوانین حاکم بر زندگی انسان ها

کمبرزندگیانسانها،موجبمیشودکه: شناختقوانینحا
و بیماری موفقیتها، و شکستها شیرینیها، و تلخیها به نسبت صحیح نگرشی 

سالمتوبهطورکلیهمۀحوادثزندگیبهدستآید.
دیدگاهمانسبتبهوقایعوحوادثجهانازدیگرانممتازشود.

اینشناختدرروابطمانباخدا،خود،دیگرانوخلقتتأثیربهسزاییداشتهباشد.

دریکدستهبندیکلیمیتوانسنتهایالهیرادردودستهطبقهبندینمود.دستۀاولسنتهاوقوانینیهستندکهبرایتمامیانسانهابرقراراستو
بهنامسنتهایعامالهیشناختهمیشوند.دستۀدیگرسنتهاوقوانینیهستندکهبرگروهیازمردمتعلقمیگیردوبهسنتهایخاصالهیمشهورند.

سنت های حاکم بر 

زندگی انسان ها

گیرترینقانونخداوندکههموارهثابتوهمیشگیاست. ابتالء )سنت عام(: عامترینوفرا

امداد عام الهی )سنت عام(: اینسنتهمراهبادادنامکاناتینظیرقدرتارادهوتوانجسمیاستکهازطرفخداوندهم
بهنیکوکارانوهمبهبدکارانبرایرسیدنبهاهدافشاندادهمیشود.

سبقت رحمت بر غضب )سنت عام(: ازآنجاییکهخداوندبهبندگانخودمحبتدارد،باهمۀآنانچهنیکوکاروچهگناهکار
بالطفومهربانیرفتارمیکند.

تأثیر اعمال انسان در زندگی او )سنت عام(: آیندۀزندگیهرفردواتفاقاتیکهبرایاورخمیدهد،درمواردبسیاریتحتتأثیررفتارهای
گرعملشریانجامدهد،کیفرشرامشاهدهمیکند. گرعملخیریانجامدهدپاداششرامیبیندوا گذشتۀاواستبهطوریکها

کماستوبهمعنایفرصتی امالء و استدراج )سنت خاص(: اینسنتبرزندگیدشمنانخداوندوغرقشدگاندرگناهحا
استکهخداوندبهاینافرادمیدهدتادرتاریکیهاغوطهورشوند.طبقاینسنتمهلتهابااختیاروارادۀهمینافرادبه
صورتبالیالهیجلوهگرمیشود.دراینسنتگاهیخداوندعالوهبرمهلتدادنبهگمراهان،برامکاناتآنانمیافزایدتا

آنهابااستفادهازهمینامکاناتبیشتردرفسادفروروند.

توفیق الهی )سنت خاص(: اینسنتتنهاویژۀکسانیاستکهبانیتپاک،قدمدرراهحقمیگذارندوهدفشانسعادتجهانآخرت
ورضایتخداونداستویکیازجلوههایآننصرتوهدایتویژۀالهیاستکهپسازتالشومجاهدتانسانبهوقوعمیپیوندد.
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ابتالءدرلغتبهمعنایامتحاناستودراصطالحدینیبهمعنایقراردادنفرددرشرایطوموقعیتیاستکه:

درستییانادرستیآنچهراکهادعاکردهمشخصسازد. صفاتدرونیخودرابروزدهدوآشکارنماید.
البتهمیانامتحانالهیوامتحانبشریتفاوتوجودداردوآنتفاوتایناستکهدرامتحانبشریماغالباازحقیقتدرونافرادبیخبرهستیمومیکوشیم
رشد دادن و به ظهور  گاهشدنازدرونافرادنیست،بلکهبرای گاهیالزمبرسیم.ولیامتحانخداوندعلیمبرایآ تاازطریقامتحانکردنآنهابهآ

نشان دادن تمایالت درونی افراداست. رساندن استعدادها و

گیرترینقانونخداونداستکهثابتوهمیشگیاستوشاملهمۀانسانهادرهمۀدورانهامیشود.بهعبارتدیگرمیتوانگفتزندگی سنتابتالءعام ترینوفرا
هرانسانی،چهمؤمنوچهکافر،چهفقیروچهغنی،صحنۀامتحانهاوآزمایشهاست.هویت و شخصیت انسان ها با این ابتالئات ساخته می شود و شناخته می گردد.

سورۀ انبیاء، آیۀ 35
موضوع: ابتالء و امتحان عام ترین سنت خداوند

اِئَقُةُكلُّ َنفٍس
َ

ِرَّو َنبُلوُكمالَموِتذ ُترَجُعوَنَو ِإَلیَناِفتَنًةَو الَخیِرِبالَشّ

بازگرداندهمیشویدوبهسویماآزمایشونیکیبابدیومیآزماییمشمارامرگچشندههرکسی

هر کسی طعم مرگ را می چشد؛ و قطعاً ما شما را با شر و خیر می آزماییم و به سوی ما بازگردانده می شوید.

نَفٍسَذائَِقُةالَموِت مرگپدیدهایحتمیاستوهیچموجودینمیتواندازآنفرارکند.！ُکُلّ
َوالَخیرِِفتنًَة رِّ هرانسانیدرزندگیخودهموارهبهوسیلۀامورشروامورخیرموردآزمایشقرارمیگیرد.！نَبلُوُکمبِالَشّ

آزمایشهایالهیوسیلهایبرایظهورورشداستعدادهاوبروزتمایالتدرونیاست.
انسانبامرگ،نیستونابودنمیشودوبامرگجسمانیبهسویخدابازگرداندهمیشود.！َوِإلَینَاتُرجَُعوَن

)درس 5 - دهم(وقوعمرگموجبمیشودکهحقیقتوجودیانسانبهسویخداوندبازگردد.اینموضوعدرعبارتقرآنی！لََیجَمَعنَّکم

اِلییَومِالِقیاَمِةنیزمطرحشدهاست.

موفقیت در هر مرحله ای از امتحان الهی سبب ورود انسان به مرتبه ای برتر می شود و او را با امتحان های جدیدتر روبه رو می کند؛درستماننددانشآموزی

گرانسانایمانبهخداوندوبندگیاورااعالم کهباموفقیتدرهرامتحانیواردمرحلهایباالترازامتحاناتمیگرددتابهموفقّیتنهاییبرسد.بهطورمثال،ا
کند،بنابهسنتابتالءواردامتحانهاوآزمایشهایخاصآنمیشودوبهمیزانیکهدرآزمونهایاّولیهسربلندبیرونآید،قدمدرآزمونهایبعدمیگذارد

وبرایکسبکماالتبرترآمادهمیشود.

حدیث امام صادق )ع(
موضوع: رابطۀ مراتب امتحان با مراتب ایمان

َما ِة المیزاِنِبَمنِزَلِةالُمؤِمُنِانَّ فی َبالِئهزیَدفی ایماِنهزیَدُكّلماَكفَّ

درآزمایشاوزیادشوددرایماناوزیادشودهرچقدرکفۀترازوبهمانندمؤمنهمانا

به راستی که مؤمن به مانند کفۀ ترازوست، هر اندازه ایمانش افزوده شود، امتحانش نیز افزوده می شود.

موفقیتدرهرمرحلهایازامتحانالهیموجبواردشدنانسانبهمرحلهایدیگرازامتحانالهیمیشود.
اعالموادعایایمانازطرفانسانسببوروداوبهمرحلۀامتحانوآزمایشخاصالهیمیشود.

افزایشایمانعاملیاستکهسنگینترشدنامتحاناتالهیرابهدنبالمیآورد.
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خداوند با هر امر خیر یا شری ما را می آزماید.بیمارییاسالمت،فقریاثروت،ازدستدادنپدرومادریاداشتنپدرومادر،بارشبارانیاوقوعخشکسالیوبهطور

کلیهرحادثۀشیرینیاتلخ،موادامتحانیمابهحسابمیآیندونحوۀمواجهۀماباآنهاپیروزییاشکستمارارقممیزندومارامهیایامتحانیدیگرمیسازد.
ازاینرو،کوچکترینحادثهایکهپیرامونمارخمیدهد،امتحانیبرایماستتاروشنشودکهمانسبتبهآنحادثهچه تصمیمی می گیریموچگونه عمل 

می کنیم.عملدرست،رشد و کمالوعملغلطعقب ماندگی و خسرانمارابهدنبالدارد.

سورۀ عنکبوت، آیۀ 2
موضوع: سنت عام امتحان و ابتالء

ال ُیفَتنوَنَو ُهمآَمّناَان َیقولواَان ُیتَركواالّناُسَاَحِسَب

آزمایشنمیشوندوآنهاایمانآوردیمکهبگویندکهرهامیشوندمردمآیاگمانکردند

آیا مردم گمان کردند رها می شوند همین که بگویند ایمان آوردیم؛ و آزمایش نمی شوند؟

همۀ انسان هادرطولعمرشاندرمعرضآزمایشالهیقرارمیگیرندوکسانیکهادعایایماندارندازامتحانالهیرهانمیشوند.
کسانیکهادعایایماندارندتحتآزمایشهایویژهوامتحانخاصخداوندآزمودهمیشوند،زیراایمانتنهابهزبانوادعانیست.

برایاثباتاینکهمدعیانایماندرعملهممومنهستند،اینآزمایشهاضروریاست.
تمامیاتفاقاتیکهدرزندگییکشخصمؤمنرخمیدهد،میتواندآزمایشیازطرفخداوندباشدتامؤمنبودنشخصبهاثبات

برسدواستعدادهایدرونیخودراشکوفاکند.

در رفتار و عملکرد کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند، با کسی که آن را یک پیشامد طبیعی می شمارد، چه تفاوت هایی وجود دارد؟

کسیکهچنینحوادثیراامتحانالهیبداند،دربرابرآنهاصبرپیشهکردهوآنهاراوسیلۀرسیدنبهکمالخودقرارمیدهدونهدستاویزیبرای
سقوطدردرۀگناهوشقاوت،همچنینچنینفردیدرمصیبتهابهخداوندنزدیکترشدهوازاوبرایسربلندبیرونآمدنازآنآزمایش،مددمیطلبد.

 ممکن است این سؤال برای شما پیش آید که چگونه هر حادثۀ شیرین یا تلخی می تواند وسیلۀ ابتال و امتحان ما باشد؟

بسیاریازافراد،امورروزمرۀزندگیخودراجریاناتیعادی،ونهآزمایشوامتحان،تلقیمیکنند.آنهامیپندارندکهامتحاناتالهیتنهابهلحظات
سرنوشتسازواستثناییزندگیاختصاصداردوفقطدرچنینلحظاتیاستکهایمانآدمیآزمایشمیشود؛درصورتیکهبانگاهیدقیقدرمییابیمکههر

ساعتازعمرمابادههاامتحانالهیهمراهاستوشکستیاپیروزیمالحظهبهلحظهدرپروندهاعمالمانثبتمیگردد.
کردهدرفکرواندیشهخودباسوءظن گرخداینا همینکههرلحظه،دربارۀافرادیکهباآنانروبهرومیشویمقضاوتمیکنیمخودنوعیامتحاناست؛وا
بادیگرانمواجهشویمدرآزمایششکستخوردهایم.همچنیندرمواجههباهرعملیازطریقتوجهبهرعایتحریمواجباتومحرماتامتحانمیشویم.
درهنگامحضوردرمیانمردمنیزازطریقرعایتحقوقدیگرانموردآزمایشقرارمیگیریم.بهطورکلیجایجایزندگیانسانمحّلیبرایامتحاناست.
انسانمؤمنباتوجهبههمینمسئلهاستکهلحظهلحظهگفتاروکردارخودرادرمعرضآزمایشالهیمیداندوسعیمیکندنوعوسبکزندگیخودرابه

گونهایقراردهدکهدرآزمایشالهیسربلندبیرونآید.بهاینخاطرهدربارۀشهیدابراهیمهادیتوجهکنید:
کدستیولباسورزشکاریبهسمتباشگاهمیرفت.یکباررفقایشبهاوگفتند:دیروزدوتادختر »ورزشکاربودوقدوانداممناسبیداشت.هرروزباسا

دنبالتوبودندودربارۀتوحرفمیزدند.ماشاءاهللبااینتیپوهیکل،خوبجلبتوّجهمیکنی!
کورزشیبرنمیداشت!لباسهایورزشیخودراداخلکیسۀنایلونیمیگذاشتویکپیراهنگشادمیپوشیدورویشلوارشمیانداخت؛ ازفردادیگرسا

میگفتنمیخواهمبانوعپوششم،ذهنیکجوانرامشغولکنم.«
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سنتدیگر،سنتامدادالهیاست.وقتیانبیامردمرابهدینالهیفرامیخوانند،مردمدربرابرایندعوتدودستهمیشوند:
دستۀاولبهندایحقیقتپاسخمثبتمیدهندوهدایتالهیرامیپذیرند.

دستۀدوملجاجتورزیدهودرمقابلحقمیایستند.
خداوند،سنتوقانونخودرابراینقراردادهکههرکسهرکدامازایندوراهرابرگزیند،بتواندازهمینامکاناتیکهخدادراختیارشقرارداده)مانندقدرت

اراده،توانجسمیوفکری،امکاناتموجوددرجهانخلقتو...(استفادهکندتادر همان مسیری که انتخاب کرده است، به پیش رود.
درواقعمیتوانگفتمطابقسنتامدادالهیخداوندامکاناتولوازمرسیدنبهخواستههاوهدفهایهردوگروهرافراهمکردهاست.یعنی:

کسیکهراهحقرابرمیگزیند،لوازموامکاناترسیدنبهحقرامییابدومراتبکمالرامیپیماید.
افرادیکهفقطدنیاراانتخابکردهاندوبرایآنتالشمیکنند،همانرابهدستمیآورند.البتهاینانعواقبزیانبارتصمیمغلطخودرادرآخرت

مشاهدهخواهندکرد.قرآنکریمدراینبارهمیفرماید:

سورۀ هود، آیات 15 و 16
موضوع: سنت امداد الهی در رابطه با افراد گناهکار

کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید. اما اینان در آخرت 

جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند باطل است.

اینکههرکسمیتواندزندگیدنیارابخواهد،شاهدیبروجودقدرتاختیاردرانساناست.
ثمرۀدنیاخواهیوتوجهبهتجمالتآن،آتشدوزخوبههدررفتنکاروکردارانساناست.

عملبرایدنیاویاازرویریا،درآخرتپوچوتباهاست.
گرایاندرآخرتخالیاستوچیزیبرایعرضهندارند. دستدنیا

رویآوردندنیاولذتهایدنیاییبهبرخیانسانهایگناهکارنشانۀلطفخداوندبهآناننیست.

)درس 1 - دهم(براساسسنتامدادعامالهی،دستهایکههدایتالهیرانمیپذیرندودرمقابلحقمیایستند،همانکسانیهستندکهاهداففرعی

وپایانپذیررابهعنوانمقصدنهاییخودبرگزیدهاند.خداونددرمورداینافرادمیفرماید:»آنکسکهتنهازندگیزودگذردنیارامیطلبد،آنمقداراز

آنراکهبخواهیموبههرکسارادهکنیممیدهیم؛سپسدوزخرابرایاوقرارخواهیمداد...«.

سورۀ اسراء، آیۀ 20
موضوع: سنت عام امداد الهی

ً ّ
َكِمن َعطاِءو هُؤالِءهُؤالِءُنِمدُُّكال َكَعطاُءَو ما كاَنَربِّ َمحُظورًاَربِّ

ممنوعپروردگارتبخششونیستپروردگارتازبخششواینها]به[اینهامددمیرسانیمهمهرا
هر یک از اینان و آنان ]دنیاطلبان و آخرت طلبان[ را مدد می رسانیم از عطای پروردگارت و عطای پروردگارت ]از کسی[ منع نشده است.

سّنتعامخدابرایناستکهنعمتوامدادخویشرادراختیارهمگان)چهنیکوکاروچهبدکار(قراردهدولوازموامکاناترسیدن
 بهخواستههایهمگانرافراهمکند،تاهرکسصفاتوسرشتخویشرابروزدهد.！ُکاّلًنُِمُدّ

انتخابراهحقیاباطلونیکوکارییابدکاری،هردوامدادالهیرابهدنبالدارد.
سنتامدادالهی،مطابقباعطاوبخششخداوندوازشئونربوبیتورحمتاوست.！ِمنَعطاِءَربَِّك

منظوراز！هُؤالِءاولنیکوکارانومنظوراز！هُؤالِءدومبدکارانواشراراست.
ًعطایخداوند،همیشگیومشمولهمۀافراد)چهنیکوکاروچهبدکار(است.！ماکاَنَعطاُءَربَِّكَمحظُورا
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گیربودنعطایخداوندمتعالاست. گیریامدادالهیممنوعنبودنوفرا علتفرا
هوالِءوهوالِء)معلول( ！ُکاّلًنُِمدُّ ！ماکاَنَعطاُءَربَِّكَمحظوراً)علت(

اینآیۀشریفهازجهتاشارهبهسنتامدادعامالهیباآیۀشریفۀ»کسانیکهزندگیدنیاوتجمالتآنرابخواهند،حاصلکارهایشانرادرهمیندنیا

بهآنانمیدهیم...«ارتباطمعناییدارد.

توفیقالهیامدادخاصخدایمتعالنسبتبهکسانیاستکه:
درراهحقسعیوتالشمیکنند.  ک،قدمدرراهحقمیگذارند. بانّیتپا

درفرهنگقرآنکریمتوفیقبهمعنایآسان نمودناستودراینجابهاینمعناستکههمراهباسعیوتالشیکهانسانازخودنشانمیدهد،خداوند نیز 
شرایط و اسباب را چنان فراهم می سازد که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد.

سنت توفیق الهی می تواند جلوه های مختلفی در زندگی انسان داشته باشد: 

جلوههاییازتوفیقالهی

نصرت و هدایت الهی:بهدنبالتالشومجاهدتفرد،نصرتوهدایتالهیحاصلمیشود.خداوند،انسانتالشگرو
مجاهدراحمایتمیکند،دستاورامیگیردوباپشتیبانیخودبهپیشمیبرد.

ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و تعالی:یافتندوستخوب،شرکتدریکجلسۀقرآنی،خواندنیککتابتأثیرگذارو
هدایتگرنمونههاییازرشدوتعالیشخصمؤمناستکهزمینههایآنتوسطتوفیقالهیایجادمیشود.

کرم)ص( در کسب توفیق الهی، عوامل درونی مانند داشتن روحیۀ حق پذیری، هم نقش تعیین کننده دارد.برایمثال،دونفرباهمآیاتیازقرآنراازرسولا

میشنیدند،اّمااینآیاتایمانیکیراتقویتمیکردولیبرلجاجتوکفردیگریمیافزود.یادرمثالیدیگردونفرباهمازکنارمسجدیمیگذرندوصدای
اذانرامیشنوند،یکیبهمسجدمیرودتانمازاولوقتخودرابخواندودیگریبدونتوجهازکنارمسجدمیگذرد.

سورۀ عنکبوت، آیۀ 69
موضوع: سنت خاص توفیق الهی

ذیَن ُهمفیناجاَهدواَو الَّ َهَو ِانَُّسُبَلناَلَنهِدَینَّ الُمحِسنیَنَلَمَعاللّٰ

نیکوکارانهمراهخداوندوهمانا]به[راههایخودقطعاًهدایتمیکنیمآنانرادر]راه[ماتالشومجاهدهکردندوکسانیکه
و کسانی که در راه ما جهاد ]و تالش[ کنند حتماً آنان را به راه های خود هدایت می کنیم و در حقیقت خداوند با نیکوکاران است.

توفیقالهی،امدادخاصخدانسبتبهنیکوکاراناست.عالوهبرامدادکهسنتیعاماستوشاملهمۀافرادمیشود،دراینسّنت
خاص،خداوندبهطورویژهنیکوکارانرادرراهحقیاریمیدهد.

یکیازجلوههایتوفیقالهی،نصرتوهدایتالهیدرپیتالشومجاهدۀخالصانهاست.برایرسیدنبههدایتویژۀالهی،تالش
الزماستوبایدگاماّولراخودانسانبردارد.！جاهَُدوا...لَنَهِدیَنَُّهم

بهطورخاصامدادمیکند.！لَنَهِدیَنَُّهمُسبُلنا،خداوندکسانیراکهدرراهاوقدمبردارند！جاهَدوافینا
روشهایعبورازمسیربندگیورسیدنبهُقربالهیمتعدداست.！ُسبُلَنا

منظورازعبارت！جاهَدوافیناهرگونهجهادوتالشیاستکهدرراهخداوخالصانهبرایرضایتاووبهمنظورخدمتبهدین
اسالمانجامپذیرد.
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 )درس2- دوازدهم(یکیازمصادیقتوحیددرربوبیتخداوند،هدایتبندگانتالشگرومجاهدبودهکهدراینآیهبهآناشارهشدهاست.

 )درس 4 - دوازدهم(هرتالشیهدایتالهیوقرارگیریدرزمرۀنیکوکارانرابهدنبالندارد.بلکهتالشومجاهدهایارزشمنداستکه

خالصانهبرایخداوندباشد.！جاهَدوافینا

توفیقالهیوبرخورداریازهدایتویژۀخداوند،نتیجهتالشومجاهدتافراددرراهحقاست.
！لَنَهِدیَنَُّهمُسبُلنا)معلول( ！َوالَّذیَنجاهَدوافینا)علت(

 
ازآنجاکهخداوندبهبندگانخودمحبتدارد،با همۀ آنان چه نیکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند.بنابراینمیتوانگفتسبقترحمتبر

غضبسنتیعاماست.اوبهبندگانخوداعالممیکندکه:
»پروردگار شما رحمت را بر خود واجب کرده است.«

حتی آنجا که خداوند بر کسی سخت می گیرد، باز هم از دریچه لطف و رحمت است،مانندمادریکهبرفرزندشسختمیگیردویادرمواردیاوراتنبیه

میکندتااوراازاشتباهبازداردوبههیچوجهقصدانتقامگیریازفرزندخودراندارد.ازهمینجهتاستکهراهبازگشتگناهکاربهخداهمیشهبازاست.
آمرزش گناهان با توبه،آمرزش برخی گناهان با انجام کار نیک،حفظ آبروی بندگان گناهکار،پذیرش عبادت اندکورضایت سریع از کسی که طلب آمرزش 

کرده است،نمونههاییازسبقترحمتبرغضباست.

فرازی از دعای جوشن کبیر
موضوع: سبقت رحمت خداوند بر غضب او

َغَضَبُهَرحَمَتَهَُسَبَقتیا َمن

غضباورحمتاوسبقتگرفتهاستایکسیکه
ای خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته است.

یکیازمواردسبقترحمتبرغضبآنجاستکهوقتیانسانکارنیکیانجاممیدهد،خداوندبهفرشتهاشفرمانمیدهدکهفوراًآنراثبتنماید.اّماوقتی
گناهیمرتکبمیشود،بهفرشتۀخوددستورمیدهدکهصبرکندتابندهاشتوبهکندوجبراننماید؛ودرصورتیکهبندهتوبهنکرد،آنگناهراثبتنماید.

همچنینخداوندعملنیکراچندبرابرپاداشوکاربدرافقطبهاندازۀخودشجزامیدهد.

سورۀ انعام، آیۀ 160
موضوع: سنت سبقت رحمت بر غضب

َلُهِبالَحَسَنِةجاَءَمن
َ
َئِةجاَءَو َمنَعشُر َامثاِلهاف یِّ ِبالسَّ

کاربدبیاوردوهرکسدهبرابرمانندآنپسبرایاوکارنیکبیاوردهرکس

کسی که کار نیکی بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ می گیرد و کسی که کار بدی بیاورد

ال ُیجزی
َ
ال ُیظَلموَنَو ُهمِمثَلهاِااّلف

موردظلمواقعنمیشوندوآنهاهمانندآنمگرپسجزادادهنمیشود

جز به اندازۀ آن کیفر نمی شود و بر آنان ستم نمی شود.
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ِمثلَها خداوند،درپاداشوکیفربهترتیببافضلوعدلخودرفتارمیکند.！َعشُرأَمثالِهاو！ِإاَلّ
خداوندکسانیراکهمرتکبگناهوزشتیمیشوند،تنهابهاندازۀکاربدشانمجازاتمیکند؛امادرموردکارنیکدهبرابرآنکار

پاداشمیدهد.بنابراینمطابقباسنتالهی،رحمتخداوندبرغضباواولویتدارد.
خداونددرکیفرانسانهابهعدلرفتارمیکندوبههیچکسظلمنمیشود.！َوهُمالیُظلَموَن

ئَِةفاَلَیُْجَزىِإاّلِمثْلََهابیانگراینموضوعاستکهآنچهدرروزقیامتبهعنوانپاداش یِّ  )درس 8 - دهم( عبارتقرآنی！َمْنجَاَءبِالسَّ

یاکیفربهمادادهمیشود،عینعملماستوهرفردیتجسمعملخودرامیبیند.
یِئاِتجَزاُء ََّذیَنَکَسبواالسَّ  )درس16- یازدهم(اینآیهوآیات！لِلَّذیَناَحسنواالُحسنیوزیادٌةوالیرهُقُوجوهَُهمقَتٌَروالذلّةو！َوال

ئٍةبِِمثلهاوتَرهَُقُهمِذلٌَّةهمگیبهاینموضوعاشارهدارندکهخداونددردادنپاداشکارنیکوکیفرکاربدبهترتیببراساسفضل َسیِّ
وعدلرفتارمینماید.

گربارهاگناهکردوتوبهنمود،بازهمخداوندازگناهاومیگذرد. خداوندبرایانسانیکهبهدامگناهمیافتد،شرایطیرافراهممیکندکهبتواندتوبهکندوازگناهدورینماید؛حتیا
با حق دشمنی و لجاجت ورزند،خداوندبهآنهافرصتیمیدهدوبر از کار خود خرسند باشندو گرکسانیچناندرگناهوباطلپیشروندکه اماا
امکاناتونعمتهایآنانمیافزایدوآنهااینفرصتهاونعمتهاراوسیلۀغوطهورشدندرگناهانقرارمیدهند.درحقیقت،مهلتهاونعمتها،بااختیاروارادۀ
خودشانبهصورتبالیالهیجلوهگرشدهوباعثمیشودکهبارگناهانآنانهرروزسنگینوسنگینترشودوبهتدریجبهسویهالکتابدینزدیکترشوند.

کمبرزندگیمعاندانوغرقشدگاندرگناهاست،سنت»امالءواستدراج«نامدارد. اینسّنتکهازجملهسّنتهایحا

سورۀ اعراف، آیات 182 و 183 
موضوع: سنت خاص امالء و استدراج

ذیَن بواَو الَّ ال َیعَلموَنِمن َحیُثَسَنسَتدِرُجُهمِبآیاِتناَكذَّ

نمیدانندازجاییکهبهتدریجگرفتارخواهیمکردآنهاراآیاتما]را[تکذیبکردندوکسانیکه

و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کرد، از آن راه که نمی دانند.

َمتیٌنَكیدیِانََّلُهمَو ُاملی

استوارنقشۀمنهمانابهآنهاومهلتمیدهم

و به آن ها مهلت می دهم همانا تدبیر من استوار است.

استدراجبهمعنای»درهمپیچیدنتدریجی«یکیازسنتهایخاصالهیویژۀتکذیبکنندگانآیاتخداوندوکسانیاستکهبا
حقدشمنیمیکنند.»کّذابینومعاندین«

بُوابِآیاتِناَسنَستَدرُِجُهمِمنحَیُثالیَعلَُموَن کتمخفیمیانجامد.！َوالَِّذیَنَکَذّ تکذیبآیاتروشنالهی،بهسقوطتدریجیوهال
)چوبخدا،صداندارد.(

خداوندگمراهانرابهتدریجگرفتارعذابمیکند.بدینصورتکهامکاناتیرادراختیارآنهاقرارمیدهدوآناننیزبااستفادهاز
اینامکانات،بهتدریجدرگناهفرومیروند.

گاهنیستند،امکاناتخودراسودمندمیدانندو استدراجعذابیمخفیانهوپلهپلهوآرامآراماستوگناهکارانیکهبهاینحقیقتآ
بهاینموضوعواقفنیستندکهاینامکاناتوسیلهایبرایعذابآناناست.！َسنَستَدرُِجُهمِمنحَیُثالیَعلَُموَن

سنتاستدراج،هموارههمراهباسنتامالءاست؛یعنیخداوندعالوهبردادنامکاناتبهتکذیبکنندگان،بهآنانمهلتنیزمیدهد.
بنابراین،سنتاستدراج،داخلدر)زیرمجموعۀ(سنتامالءاست.！َوُأملِیلَُهم

َکیِدیَمتِیٌن طرحوتدبیرالهی،برایعذابتکذیبکنندگانشکستناپذیراست.！ِإَنّ
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ماُنملیَلُهمِلَیزدادواِاثًماَوَلُهمَعذاٌبُمهیٌن هر دو بر این موضوع  ماُنملیَلُهمَخیٌرِلَنُفِسِهمِانَّ ذیَنَکَفرواَانَّ الَّ این آیه و آیۀ ！َولَیحَسَبنَّ
کت و شقاوت خود قرار می دهند. داللت دارند که خداوند به گناهکاران مهلت می دهد، اما آن ها این مهلت را وسیلۀ هال

)درس 7 - دهم( تکذیب آیات و نشانه های خداوند در دنیا قرارگیری در دایرۀ سنت استدراج و در آخرت حسرت و پشیمانی از اعمال انجام 

شده در دنیا را به دنبال دارد؛ به گونه ای که این افراد در روز قیامت با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خود می گویند: »ای کاش به 
دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم.«

کت ابدی گرفتار نشویم. قرار گرفتن در دایرۀ سنت امالء و استدراج نتیجهعملخودانسانهاست. بنابراین باید بکوشیم که در دایرۀ این سنت قرار نگیریم تا به هال
امیرالمؤمنین )ع( در این باره می فرماید: 

»چهبسااحسانپیاپیخدا،کسیراگرفتارکندوپردهپوشیخدااورامغرورسازدوباستایشمردمفریفتهوشیفتۀخودگرددوخداهیچکسراهمانند

کسیکهبهاومهلتداده،امتحانوآزمایشنکردهاست.«

باتوجهبهآیه182و183سورۀاعرافتحلیلکنیدکهدرچهصورتیوفورنعمتنشانۀسنتامالءواستدراجاست؟

گر وفور نعمت نصیب شخصی   این که وفور نعمت در زندگی انسان نشانۀ سنت امالء و استدراج است را شخصیت فرد تعیین می کند. در واقع ا
گر آن شخص از تکذیب کنندگان  مؤمن و پرهیزکار شود، می توان گفت این وفور نعمت برکتی است که خداوند از آسمان و زمین به زندگی وی عطا نموده و ا

آیات الهی باشد، می توان گفت این فراوانی نعمت نشانۀ گرفتار شدن فرد به سنت امالء و استدراج است.

در خطبه ای که حضرت زینب )س( در شام و در برابر یزید ایراد کرد این گونه یزید را مورد خطاب قرار داد: ...
ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای زمین و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و ما چونان کنیزان رانده شدیم، مایۀ خواری ما و موجب کرامت توست 

و حکایت از عظمت جایگاه تو دارد، که این چنین باد در بینی انداخته ای، و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد؟!
اندکی آرام گیر، مگر سخن خدای را فراموش کرده ای که فرمود:

گربهآنانمهلتمیدهیم،)اینمهلت(بهنفعآنهااست،فقطبهاینخاطربهآنانمهلتمیدهیمتابرگناهانخود  »آنانکهکافرشدندتصورنکنندکها

بیفزایندبرایآنانعذابخوارکنندهخواهدبود«.


رهنمودهای قرآن کریم و پیشوایان دین بیانگر آن است که آیندۀ زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد بسیاری تحت تأثیر رفتارهای گذشته 

او، اعم از رفتارهای خوب و بد است. به طور مثال، امام صادق )ع( می فرماید:

حدیث امام صادق )ع(
موضوع: تأثیر اعمال نیک و بد در طول عمر انسان

نوِبَیموُتَمن نَاکَثُرِبالذُّ ِباآلجالَیموُتِممَّ

به واسطۀ اَجَل ها )سرآمد عمر(می میرنداز کسانی  کهبیشتر استبه واسطۀ گناهانمی میرندکسانی  که
کسانیکهبهواسطۀگناهمیمیرندازکسانیکهبهواسطۀسرآمدعمرشانمیمیرند،بیشترند

نَاکَثُرِبااِلحسانَیعیُشَو َمن ِباالَعماِرَیعیُشِممَّ

به عمر طبیعیزندگی می کننداز کسانی  کهبیشتر استبه واسطۀ نیکوکاریزندگی می کنندو کسانی  که
وکسانیکهبهسببنیکوکاریزندگیدرازدارند،ازکسانیکهبهعمراصلیزندگیمیکنند،بیشترند.
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اینحدیثبیانگرسنتالهی»تأثیراعمالانساندرزندگیاو«استوبهایننکتهاشارهداردکهنیکوکاریموجبطولعمرمیشودو
گناهازعمرانسانمیکاهد.

َخذَناُهمِبَماَکاُنواَیکِسُبوَن
َ
ُبواَفأ رِضَوٰلِکنَکذَّ

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
اینحدیثوآیۀشریفۀ！َوَلوأ

هردوبهموضوعسنتتأثیراعمالانساندرزندگیاواشارهدارندوبایکدیگرهممفهومهستند.

همچنیندرتعالیمدینیآمدهاستکهصلۀرحمومحبتبهخویشانودادنصدقه،عمر را افزایش می دهدوقطعرحموبیمحبتیبهخویشانعمر را 
کاهش می دهد.احسانبهوالدین،امانتداری،لقمهحالل،آبدادنبهدرختتشنهیاسیرابکردنحیواناتونیزبرطرفکردناندوهوغصۀدیگرانزندگی را 

بهبود می بخشد.ظلمبهدیگرانوافزایشگناه،اعمازفردیواجتماعی،آثارزیانباریازجملهنزول بالء و عدم استجابت دعارابهدنبالدارد،همانطورکه

تقوا و ایمان واقعی به خداوندسببنزولبرکاتالهیمیگردد.

سورۀ اعراف، آیۀ 96
موضوع: سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او و توفیق الهی

َقواآَمنواَاهَل الُقریَانََّو َلو َعَلیِهمَلَفَتحناَو اتَّ

گر برایشانقطعاًمیگشودیموتقواپیشهکردندایمانآوردندمردمشهرهاکهوا

گر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، همانا برایشان می گشودیم و ا

ماِءِمَنَبَركاٍت بواَو لِکنَو االَرِضالسَّ َاَخذناُهمَكذَّ
َ
ِبما كانوا َیکِسبوَنف

بهخاطرآنچهکسبمیکردندپسگرفتارساختیمآنهاراتکذیبکردندولیوزمینآسمانازنعمتهایی

برکاتی از آسمان و زمین ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به ]کیفر[ آنچه مرتکب می شدند.

مطابققانونالهی،آیندۀانسانهابراساسرفتارخوبیابدآنهارقممیخورد.
ایمانبهتنهاییکافینیست،بلکهوجودتقوادرکنارآنالزماست.！آَمُنواَواتََّقوا

کثریتافرادجامعهدرزندگیآنانیاهمانسنتتأثیراعمالانساندرزندگیاوسخنگفتهاست. خداونددراینآیه،ازتأثیرایمانوتقوایا
ایمانوتقوایافرادجامعه،موجبنزولقطعیوحتمینعمتهایبیدریغالهیدرجامعهمیشود.بهعبارتیمیتوانگفتعبارت
َماِءَواألَرِضعالوهبرسنتتاثیراعمالانساندرزندگیاشبهسنت توفیق الهیهم قرآنی！آَمُنواَواتََّقوالََفتَحنَاَعلَیِهمبََرَکاٍتِمَنالسَّ

اشارهدارد.
ماِءَواألَرِض زمینوآسمان،سرچشمۀبرکاتاند.！بََرکاٍتِمَنالَسّ

دراینآیهعلتعذابوگرفتاریمردمیکجامعه،اعمالنادرستخودآنانواعمالمستمراختیاریخودشان！کانوایَکِسبوندر
جامعهمعرفیشدهاست.بنابراینمیتوانگفترسیدنبهرحمتیامحرومیتازآن،بازتابیازعملکردخودمردماست.

رواماِبَانُفِسِهمنیزهماننداینآیهعاملازدستدادن رًانعَمًةَانَعَمهاَعلیَقوٍمَحّتیُیَغیِّ ُمَغیِّ َهَلمَیُكُُ ّ
ٰ
الل )درس 12- یازدهم(آیۀ！ذِلَكِبَانَّ

نعمتدرجامعهراخودمردممعرفیمیکندوبهحالتاجتماعیسنتتأثیراعمالدرزندگیانسانهااشارهدارد.

اینکهدرعالمطبیعتوزندگیانسانهاقوانینیتحتعنوانسنتالهیوجوددارد،معلولونتیجۀوجودتقدیرالهیاست.

امتحاناتوابتالئات
گاهیازحقیقتدرونافراد آ هدف بشری

هدف الهی
رشددادنوظهوروبروزاستعدادها 

نشاندادنتمایالتدرونیافراد 
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کمبرزندگیانسانهادرایندرسرامیتوانبهصورتزیرخالصهنمود: سنتهایحا

کمبر سنتهایحا
زندگیانسانها

سنتهای
عام

اینسنتهازندگی
تمامیافراد،چه

نیکوکاروچهبدکار
راتحتتأثیرقرار

میدهد.

ابتال و امتحان 
گیرترینسنتخداوند عامترینوفرا

دراصطالحدینیبهمعنایقراردادنفرددرشرایطوموقعیتیاستکهصفاتدرونی
خودرابروزدهدودرستییانادرستیآنچهراکهادعاکردهمشخصسازد.

َوالَْخیْرِِفتْنًَةَوِإلَیْنَاتُْرجَُعوَن رِّ نَْفٍسَذائَِقُةالَْمْوِتَونَبْلُوُکْمبِالشَّ آیاتمرتبط:！ُکلُّ
اَوهُْمالَیُْفتَُنوَن اُسأَْنیُتَْرُکواأَْنیَُقولُواآَمنَّ ！أَحَِسَبالنَّ

امداد عام الهی 
مددرسانیوکمکبهتمامیافرادبرایرسیدنبهاهدافشان

اینسنتبادادنامکاناتینظیرقدرتاراده،توانجسمیوسایرسرمایههاچهبه
نیکوکارانوچهبهبدکارانهمراهاست.

ًهُٰؤالَِءَوهَُؤالَِءِمْنَعطَاِءَربَِّکَوَماَکاَنَعطَاُءَربَِّکَمحْظُورا آیۀمرتبط:！ُکالًّنُِمدُّ

سبقت رحمت بر غضب 
خداوندنسبتبههمۀبندگانخودمحبتداردوباهمۀآنانبالطفومهربانیرفتار
میکندودراینراستااعالممیکند:»پروردگارشما،رحمترابرخودواجبکردهاست.«

ِمثْلََها ئَِةفاَلَیُْجَزىِإالَّ یِّ آیۀمرتبط:！َمْنجَاَءبِالَْحَسنَِةفَلَُهَعْشُرأَْمثَالَِهاَوَمْنجَاَءبِالسَّ
َوهُْمالَیُظْلَُموَن

تأثیر اعمال انسان در زندگی او 
بسیاریازاتفاقاتیکهدرزندگیهرفردیرخمیدهد،تحتتأثیررفتارهایگذشتۀ

خوبیابداواست.
َماِءَو َقْوالََفتَحْنَاَعلَیِْهْمبََرَکاٍتِمَنالسَّ أَهَْلالُْقَرىآَمُنواَواتَّ آیۀمرتبط:！َولَْوأَنَّ 

بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَن اأْلَْرِضَولٰکِْنَکذَّ

امداد خاص )توفیق الهی( 
اینسنتتنهاویژۀنیکوکارانومجاهدانوتالشگرانراهحقاست. 

بهدنبالاینتالشومجاهدت،خداوندنیزشرایطواسبابراچنانفراهممیسازد
کهشخصمجاهدآسانتربهمقصدبرسد.

اللََّهلََمَعالُْمحِْسنیَن ُهْمُسبُلَنَاَوِإنَّ آیۀمرتبط:！َوالَِّذیَنجَاهَُدواِفینَالَنَْهِدیَنَّ 

امالء و استدراج 
اینسنتتنهاویژۀکسانیاستکهازراهگناهوباطلخودخرسندباشندوباحق 

دشمنیولجاجتورزند.
مطابقاینسنتخداوندبهایندستهافرادفرصتمیدهدوبرامکاناتآنانطوری

کتابدیبروند. میافزایدکهبهتدریجبهسویهال
...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْث آیۀمرتبط:！َوالَِّذیَنَکذَّ 

سنتهای
خاص

سنتهاییکه
مخصوصهمۀافراد
نیستوتنهایک
گروهازنیکوکارانیا
بدکارانشاملآن

میشوند.
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»نشاندادنتمایالتدرونی«و»آشکارشدنباطنافراد«بهترتیبازثمراتسنتهایابتالءوامدادعاماست.
یکیازمصادیقسنت»امداد الهی«برایگناهکاران،»رویآوردندنیاولذتهایدنیاییبهآنان«استکهاینموضوع،نشانۀلطفخداوندبهآنهانیست.

حاکم شدِن سنت بیان شده در کدام آیۀ شریفه، موجب امتحان و آزمایش شدن به وسیلۀ مهلت و فرصت اعطاشده از طرف خداوند می شود؟3 2316
بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَن  ریایض 98 با تغییر 1(！َولٰکِْنَکذَّ

َوالَْخیْرِِفتْنًَةَوِإلَیْنَاتُْرجَُعوَن رِّ 2(！َونَبْلُوُکْمبِالشَّ
...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 3(！َوالَِّذیَنَکذَّ
ئَِةفاَلَیُْجَزىِإالَِّمثْلََهاَوهُْمالَیُظْلَُموَن یِّ 4(！َوَمْنجَاَءبِالسَّ

دستاورد سنت ابتالء برای انسان چیست و کدام عبارت قرآنی به آن اشاره دارد؟  انساین 398 2317
َکیِْديَمتِیٌن 1(نتیجۀعملانسانهارامشخصمیکندـ！َوُأْملِيلَُهْمِإنَّ

َوالَْخیْرِِفتْنٌَة رِّ 2(هویتوشخصیتانسانهاساختهمیشودوشناختهمیگرددـ！َونَبْلُوُکْمبِالشَّ
3(ایجادزمینۀمناسببرایرشدوتعالیشخصمؤمنمیباشدـ！َسنَْستَْدرُِجُهْمِمنحَیُْثالیَْعلَُموَن

َماِءَواألَْرِض 4(خداوندامکاناتولوازمرسیدنبههدفهایهرفردرافراهمکردهاستـ！لََفتَحْنَاَعلَیِْهْمبََرَکاٍتِمَنالسَّ
آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق، عناد و دشمنی می ورزند، گرفتار کدام سنت می شوند و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن است؟  هنر 398 2318

...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 1(امالءواستدراجـ！َوالَِّذیَنَکذَّ
...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 2(امدادـ！َوالَِّذیَنَکذَّ

...ًهُٰؤالَِءَوهَُؤالَِءِمْنَعطَاِءَربَِّكَوَماَکاَنَعطَاُءَربَِّكَمحْظُورا 3(امالءواستدراجـ！ُکالًّنُِمدُّ
...ًهُٰؤالَِءَوهَُؤالَِءِمْنَعطَاِءَربَِّكَوَماَکاَنَعطَاُءَربَِّكَمحْظُورا 4(امدادـ！ُکالًّنُِمدُّ

گر مردم ایمان بیاورند و اهل تقوا باشند چه نتیجه ای می بینند و در غیر این صورت گرفتار کدام مسئله خواهند شد؟  تجریب 398 2319 ا
ـ！َوهُمالَیُظْلَُموَنهُٰؤالَِءَوهَُؤالَِءِمْنَعطَاِءَربَِّك 1(！ُکالًّنُِمدُّ

ـ！َوهُمالَیُظْلَُموَنَماِءَواأْلَْرِض 2(！لََفتَحْنَاَعلَیِْهْمبََرَکاٍتِمَنالسَّ
ـ！فََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَنهُٰؤالَِءَوهَُؤالَِءِمْنَعطَاِءَربَِّك 3(！ُکالًّنُِمدُّ

ـ！فََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَنَماِءَواأْلَْرِض 4(！لََفتَحْنَاَعلَیِْهْمبََرَکاٍتِمَنالسَّ
کدام آیۀ شریفه، بیانگر قانون الهی برای فردی است که با توجه به سنت بیان شده در عبارِت »من یعیش باالحسان اکثر ممن یعیش باالعمار« عمر طوالنی دارد؟3 2320

اَوهُْمالَیُْفتَُنوَن  زبان 98 اُسأَْنیُتَْرُکواأَْنیَُقولُواآَمنَّ 1(！أَحَِسَبالنَّ
َلََمَعالُْمحِْسنِیَن اهللَّ ُهْمُسبُلَنَاَوِإنَّ 2(！َوالَِّذیَنجَاهَُدواِفینَالَنَْهِدیَنَّ

َماِءَواأْلَْرِض َقْوالََفتَحْنَاَعلَیِْهْمبََرَکاٍتِمَنالسَّ أَهَْلالُْقَرىآَمُنواَواتَّ 3(！َولَْوأَنَّ
ِمثْلََهاَوهُْمالَیُظْلَُموَن ئَِةفاَلَیُْجَزىِإالَّ یِّ 4(！َمْنجَاَءبِالَْحَسنَِةفَلَُهَعْشُرأَْمثَالَِهاَوَمْنجَاَءبِالسَّ

فرو رفتن قدم به قدم گمراهان در فساد و تباهی، فاصله گرفتن آن ها از وادی انسانیت و حرکت به سوی عذاب الهی در کدام آیۀ شریفه، بیان شده است؟3 2321
بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَن  خارج 98 با تغییر 2(！َولٰکِْنَکذَّ 1(！ِإنََّمانُْملِيلَُهْملَِیْزَداُدواِإثْماًَولَُهْمَعَذاٌبُمِهیٌن

بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 4(！َوالَِّذیَنَکذَّ اَوهُْمالَیُْفتَُنوَن اُسأَْنیُتَْرُکواأَْنیَُقولُواآَمنَّ 3(！أَحَِسَبالنَّ
کدام سنت الهی، تنها حاکم بر زندگی گناهکاران است و کدام آیه مؤید آن می باشد؟  تجریب 97 با تغییر3 2322

اَوهُْمالَیُْفتَُنوَن اُسأَْنیُتَْرُکواأَْنیَُقولُواآَمنَّ 1(امالءواستدراجـ！أَحَِسَبالنَّ
...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 2(امالءواستدراجـ！َوالَِّذیَنَکذَّ

...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 3(ابتالءـ！َوالَِّذیَنَکذَّ
اَوهُْمالَیُْفتَُنوَن اُسأَْنیُتَْرُکواأَْنیَُقولُواآَمنَّ 4(ابتالءـ！أَحَِسَبالنَّ

پیام کدام آیه سبب جدا شدن انسان های خوب از بد و ساخته شدن و تکامل، یا خسران و عقب ماندگی آن ها می گردد؟  خارج 397 2323
ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 2(！ُکالًّ اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ

َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
1(！أ

...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 4(！َوالَِّذیَنَکذَّ رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ
َ
3(！َوَلوأ
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بُوا بِآیَاتِنَا َسنَْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحیُْث الَ یَعْلَُموَن... کدام مفهوم دریافت می شود؟  انساین 97 با تغییر3 2324 از آیۀ شریفۀ ！َو الَِّذیَن َکذَّ
1(خداونددرسنتامالءبهکسانیکهراهباطلرابرمیگزینندمهلتوفرصتمیدهدکهازاینفرصتبراینجاتخودازظلمتهاوتاریکیاستفادهکنند.
گرازمهلتهاوامکاناتهمراهبااختیاروارادۀخودشانکهبهصورتلطفالهیجلوهگرشده،بهرهببرندمیتوانندبارگناهانراهرروزسبکترکنند. 2(انسانهاا
3(خداونددرسنتامدادبهکسانیکهراهباطلرابرمیگزینندمهلتوفرصتمیدهدکهازاینمددالهیبراینجاتخودبهرهببرندوازتاریکینجاتیابند.
4(بهآنانکهراهباطلرابرمیگزینندوباحقدشمنیمیورزندمهلتزندگیدادهمیشود،ولیآنهااینفرصتراوسیلۀغوطهورشدندرتاریکیقرارمیدهند.

َک ... کدام مفهوم استنباط می گردد و اشاره به چگونه سنتی دارد؟  زبان 397 2325 از آیۀ شریفۀ: ！ُكالًّ ُنِمدُّ ٰهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمن َعَطاِء َربِّ
خاص 2(کسیکهراهحقرابرمیگزیند،موردلطفخداوندقرارمیگیردـ عام 1(کسیکهراهحقرابرمیگزیند،موردلطفخداوندقرارمیگیردـ

خاص 4(خداونددربرابراعمالانسانهابافضلخودبابندگانرفتارمیکندـ عام 3(خداونددربرابراعمالانسانهابافضلخودبابندگانرفتارمیکندـ
شناخت سنت های الهی چه فواید و ثمراتی عالوه بر نتایج شناخت تقدیرات الهی برای ما خواهد داشت؟  تجریب 396 2326

2(تنظیمدرسترابطۀانسانباخود،دیگران،جهانوخداوند 1(ایجادوظهوراستعدادهایانسانورفتنبهمراحلباالتر
4(تأثیرگذاریبریکدیگروکشفمسیرتکاملیهمۀمخلوقاتدرجهان 3(درکعظمتخالقوبهرهمندیازطبیعتوپدیدههایطبیعی

بر اساس آیات قرآن کریم چه کسانی مشمول رحمت واسعۀ الهی خواهند بود؟  خارج 396 2327
ُهمُسُبَلَنا ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 2(！َوالَّ مَثاِلَها

َ
1(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ

َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍت هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ
َ
أ نَّ

َ
4(！َوَلوأ َک ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3(！ُکالًّ

روی آوردن دنیا و لذت های دنیایی به برخی انسان های گناه کار، نشانۀ چیست؟  زبان 396 2328
2(تأثیرپذیریشدیدزندگیماازرفتارهایما 1(غوطهورشدندرتاریکیهاوظلمات
4(محرومیتآنانازنعمتهایبیپایانالهی 3(حالتتدریجیدرحرکتبهسویعذابالهی

کثُر ِمّمن یعیُش باالعماِر« به سنت بیان شده در کدام آیه، اشاره نموده است؟  ریایض 396 2329 روایت شریف »مَن یَعیُش باالحسان اَ
َهَلَمَعالُمحِسِنیَن اللَّ ُهمُسُبَلَناَوِإنَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 2(！َوالَّ اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ

َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
1(！أ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
4(！َوَلوأ ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوٰهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3(！ُکالًّ

وعدۀ قطعی خدا به کسانی که در راه او نهایت تالش خود را به کار بندند، چیست و او همواره همراه چه کسانی است؟  انساین 96 با تغییر3 2330
کِرِیَن« ا ُهمُسُبَلَناـ»الشَّ 2(！َلَنهِدَینَّ رِضـ»الُمحِسنِیَن«

َ
َماِءَواأل 1(！َلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرکاٍتِمَنالسَّ

ُهمُسُبَلَناـ»الُمحِسنِیَن« 4(！َلَنهِدَینَّ کِرِیَن« ا رِضـ»الشَّ
َ
َماِءَواأل 3(！َلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرکاٍتِمَنالسَّ

»کمک های الهی و ایجاد شرایطی که فرد بتواند در راهی که انتخاب کرده، به پیش رود« در کدام آیه بیان شده است؟  ریایض 395 2331
َک ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 2(！ُکالًّ َِماء َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
1(！َوَلوأ

مَثاِلَها
َ
4(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ ُهمُسُبَلَنا ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 3(！َوالَّ

اگر بگوییم »خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید، تا با اصرار خودشان بیشتر در فساد فرو روند« و »سبب جدا شدن انسان های خوب از 3 2332
بد می شود« به ترتیب ناظر بر کدام یک از سنت های الهی است؟  هنر 95 با تغییر

امداد 4(تأثیراعمالدرزندگیـ ابتالء 3(تأثیراعمالدرزندگیـ امداد 2(امالءواستدراجـ ابتالء 1(امالءواستدراجـ
ثمرۀ ایمان مردم و گرایش به تقوا در میان آنان چیست؟  تجریب 395 2333

ُهمُسُبَلَنا ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 2(！َوالَّ مَثاِلَها
َ
1(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ

رِض
َ
َماِءَواأل 4(！َلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوٰهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3(！ُکالًّ

امداد خاّص خدای متعال نسبت به آنان که با نّیت پاک، قدم در راه حق گذارند و در این راه سعی و تالش می کنند، بیانگر کدام سنت الهی است و 3 2334
کدام آیۀ شریفه حاکی از آن می باشد؟  تجریب 94

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
1(تأثیراعمالانساندرزندگیاوـ！َوَلوأ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
2(توفیقالهیـ！َوَلوأ

اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
3(تأثیراعمالانساندرزندگیاوـ！أ

اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
4(توفیقالهیـ！أ

َه َلَمَع الُمحِسِنیَن  كدام عبارت، درست است؟  انساین 394 2335 ُهم ُسُبَلَنا َو ِإنَّ اللَّ ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنهِدَینَّ با توجه به آیۀ شریفۀ ！ َو الَّ
1(جهاددرراهخدایکیازبهترینراههایمبارزهبادشمنانخداست.

2(پیروزیبرشرکوبتپرستیفقطباهمراهیمحسنینامکانپذیراست.
3(یکیازجلوههایتوفیقالهی،نصرتوهدایتبهدنبالتالشافراداست.

4(نتیجۀعملهرکسبهدستخودشمیباشدولیثمرۀجهانهموارهپیروزیاست.
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َک َمحُظوراً  کدام مفهوم به دست می آید و اشاره به کدام سنّت الهی دارد؟  زبان 394 2336 َک َو َما َكاَن َعَطاُء َربِّ  ُنِمدُّ ٰهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمن َعَطاِء َربِّ
ًّ

از آیۀ شریفۀ ！ ُكال
1(خداوندبرایکسانیکهبااختیارخود،راهحقیاباطلرابرگزینند،امکاناتولوازمرسیدنبهخواستههایشانرافراهممیکندـامداد
2(خداوندبرایکسانیکهبااختیارخود،راهحقیاباطلرابرگزینند،امکاناتولوازمرسیدنبهخواستههایشانرافراهممیکندـامالء

3(هرکسباارادۀخود،راهباطلرابرگزیندوباحقدشمنیورزد،خداوندبهاومهلتوفرصتزندگیمیدهدتابههدفهایشبرسدـامداد
4(هرکسباارادۀخود،راهباطلرابرگزیندوباحقدشمنیورزد،خداوندبهاومهلتوفرصتزندگیمیدهدتابههدفهایشبرسدـامالء

فراهم کردن امکانات و لوازم دست یابی به خواسته ها، برای ابرار و اشرار، کدام سنّت الهی را رقم می زند و پیام کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است؟  هنر 393 2337
رِض

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
1(امدادـ！َوَلوأ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
2(توفیقـ！َوَلوأ

ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3(امدادـ！ُکالًّ
ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 4(توفیقـ！ُکالًّ

آن جا که امام صادق علیه الّسالم می فرماید: »إنّما المؤمُن بَمنزِلِة َکّفِة المیزاِن ُکلَّما زیَد فی ایمانِه زیَد فی باَلئِه« ورود انسان با ایمان را به حیطۀ امتحان 3 2338
............... اعالم می نماید که منادی گر آن، پیام آیۀ شریفۀ ............... می باشد.   زبان 93

اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
1(خاصـ！أ

اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
2(عامـ！أ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
3(خاصـ！َوَلوأ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
4(عامـ！َوَلوأ

َک َمحُظوراً  چه مفهومی برداشت می گردد و ناظر بر کدام سنت الهی است؟  ریایض 393 2339 َک َو َما َكاَن َعَطاُء َربِّ  ُنِمدُّ ٰهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمن َعَطاِء َربِّ
ًّ

از آیۀ شریفۀ: ！ ُكال
1(هرکسباارادهواختیارخود،راهباطلرابرگزیندخداوندشرایطیرابرایاوفراهممیکندکهدرمسیریکهپیشگرفته،بهپیشرودـخاصوامداد
2(هرکسباارادهواختیارخود،راهباطلرابرگزیندخداوندشرایطیرابرایاوفراهممیکندکهدرمسیریکهپیشگرفته،بهپیشرودـخاصوامالء

3(رویآوردندنیاولذتهایدنیاییبهبرخیانسانهایگناهکار،نشانۀموردلطفخداقرارگرفتنآناننیستـعاموامداد
4(رویآوردندنیاولّذتهایدنیاییبهبرخیانسانهایگناهکار،نشانۀموردلطفخداقرارگرفتنآناننیستـعاموامالء

گر گفته شود: »سنّت الهی، این است که هر کس، با اراده و اختیار خود، راه حق یا باطل را برگزیند، شرایطی برای او فراهم می شود تا در مسیری که 3 2340 ا
در پیش گرفته، به پیش برود.« فهم پیام کدام آیه، ترسیم شده است؟  ریایض 92

ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثَلَیعَلُموَن ِذیَنَکذَّ 1(！َوالَّ
ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 2(！ُکالًّ

ًَماُنمِلیَلُهمِلَیزَداُدواِإثما نُفِسِهمِإنَّ
َ
َماُنمِلیَلُهمَخیٌرأِل نَّ

َ
ِذیَنَکَفُرواأ الَّ 3(！َوَلَیحَسَبنَّ

ِمثَلَها َئِةَفاَلُیجَزىِإلَّ یِّ مَثاِلَهاَوَمنَجاَءِبالسَّ
َ
4(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ

»تهیۀ اسباب و شرایط به منظور دست یابی آسان تر به مقصود از سوی خداوند« سنّت ............... نام دارد که پیام آیۀ شریفۀ ............... حاکی از آن است.3 2341
رِض  تجربی 92

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
1(توفیقـ！َوَلوأ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
2(امدادـ！َوَلوأ

ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3(امدادـ！ُکالًّ
ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 4(توفیقـ！ُکالًّ

گر گفته شود: »اّدعای ایمان، ورود به امتحانات خاص را به همراه دارد.« راه فهم پیام کدام آیه، بر فکر و اندیشۀ انسان، گشوده شده است؟   زبان 92 با تغییر3 2342 ا
مَثاِلَها

َ
2(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ رِض

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ
َ
1(！َوَلوأ

اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
4(！أ ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهؤَُلِءَوَهؤَُلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3( ！ُکالًّ

َقوا َلَفَتحَنا َعَلیِهم َبَرَكاٍت  به ترتیب ناظر بر کدام یک از سنت های الهی است؟3 2343 هَل الُقَری آَمُنوا َو اتَّ
َ
نَّ أ

َ
ُهم ُسُبَلَنا ...   و ！ َو َلو أ ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنهِدَینَّ آیات شریفۀ ！ َو الَّ

4(توفیقالهیـامدادالهی  ریایض 92 3(امدادالهیـتوفیقالهی 2(امدادالهیـامدادالهی 1(توفیقالهیـتوفیقالهی

بر اساس تقدیر الهی، جهان خلقت دارای قانونمندی است و پدیده های جهان در دایرۀ قوانین خاصی حرکت می کنند و مسیر تکاملی را می پیمایند 3 2344
یا بر یکدیگر تأثیر می گذارند. این قوانین، اختصاص به پدیده های طبیعی ...............، و قرآن کریم از این قوانین با عنوان ............... یاد کرده است.

4(نداردـسنتالهی 3(داردـسنتالهی 2(نداردـمشیتالهی 1(داردـمشیتالهی
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سنت ابتالء ............... قانون الهی است که جاری شدن آن در زندگی مردم برای ............... نیست، بلکه برای ............... است.3 2345
گاهشدنازدرونافرادـرشددادنوبهظهوررساندناستعدادها 1(مهمترینـآ

گاهشدنازدرونافراد 2(عامترینـنشاندادنتمایالتدرونیافرادـآ
گاهشدنازدرونافراد 3(مهمترینـنشاندادنتمایالتدرونیافرادـآ

گاهشدنازدرونافرادـرشددادنوبهظهوررساندناستعدادها 4(عامترینـآ
بر اساس نص صریح قرآن کریم شرط ورود به امتحانات خاص الهی و نیز شرط باز شدن درهای برکت آسمان و زمین بر روی مردم، به ترتیب کدام موارد است؟3 2346

1(ادعایایمانـداشتنایمانواخالص
2(ادعایایمانـداشتنایمانوتقوا

3(ورودبهامتحاناتالهیشرطخاصینداردوهمۀانسانهادچارآنمیشوندـداشتنایمانوتقوا
4(ورودبهامتحاناتالهیشرطخاصینداردوهمۀانسانهادچارآنمیشوندـداشتنایمانواخالص

خداوند به کسانی که با حق، عناد و دشمنی می ورزند، فرصت زندگی می دهد. آنان این فرصت را وسیلۀ چه کاری قرار می دهند و چه سنتی بر زندگی 3 2347
آنان حاکم شده است؟

2(بیدارشدنازخوابغفلتـامالءواستدراج 1(بیدارشدنازخوابغفلتـامدادعام
4(غوطهورشدندرتاریکیهاـامدادعام 3(غوطهورشدندرتاریکیهاـامالءواستدراج

مفاهیم »رشد و کمال انسان و یا عقب ماندگی و خسران او« و »ایجاد زمینۀ مناسب برای رشد و تعالی« به ترتیب در سنت های مطرح شده در کدام آیات وجود دارند؟3 2348
ِٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلء ُنِمدُّ ُهمُسُبَلَناـ！ُکالًّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 1(！َوالَّ

ِٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلء ُنِمدُّ اَوُهماَلُیفَتُنوَنـ！ُکالًّ نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
2(！أ

ُهمُسُبَلَنا ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ اَوُهماَلُیفَتُنوَنـ！َوالَّ نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
3(！أ

ُهمُسُبَلَنا ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ ُهمُسُبَلَناـ！َوالَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 4(！َوالَّ
در خطبه ای که حضرت زینب )س( در شام و در برابر یزید ایراد کرد، آیندۀ یزید چگونه ترسیم شده بود و مستند آن کدام آیۀ قرآنی است؟3 2349

...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْم کـ！َوالَِّذیَنَکذَّ 1(گرفتاریدرعذابیدردنا
...بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْم 2(گرفتاریدرعذابیخوارکنندهـ！َوالَِّذیَنَکذَّ

گربهآنهامهلتمیدهیمبهنفعآنهاست...« 3(گرفتاریدرعذابیخوارکنندهـ»آنانکهکافرشدندتصورنکنندکها
گربهآنهامهلتمیدهیمبهنفعآنهاست...« کـ»آنانکهکافرشدندتصورنکنندکها 4(گرفتاریدرعذابیدردنا

علت تشبیه مؤمن به کفۀ ترازو از دیدگاه امام صادق )ع( چیست و کدام آیۀ شریفه به سنت مربوط به این موضوع اشاره دارد؟3 2350
رِض

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
1(تأثیرنیکیوبدیدرزندگیانسانـ！َوَلوأ

اَوُهماَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
2(رابطۀمستقیممیانتکاملفردوابتالءاوـ！أ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
3(رابطۀمستقیممیانتکاملفردوابتالءاوـ！َوَلوأ

اَوُهماَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
4(تأثیرنیکیوبدیدرزندگیانسانـ！أ

آن هنگام که بگوییم »چوب خدا صدا ندارد« و »یا مَن َسَبَقت َرحَمَتُه َغَضَبُه« به ترتیب پیام کدام آیات را ترسیم کرده ایم؟3 2351
َکیِدىَمِتیٌن مِلیَلُهمِإنَّ

ُ
َخذَناُهمِبَماَکاُنواَیکِسُبوَنـ！أ

َ
ُبواَفأ 1(！َوٰلِکنَکذَّ

...ِمثَلَها َئِةَفاَلُیجَزىِإالَّ یِّ مَثاِلَهاَوَمنَجاَءِبالسَّ
َ
َخذَناُهمِبَماَکاُنواَیکِسُبوَنـ！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ

َ
ُبواَفأ 2(！َوٰلِکنَکذَّ

...ِمثَلَها َئِةَفاَلُیجَزىِإالَّ یِّ مَثاِلَهاَوَمنَجاَءِبالسَّ
َ
ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثاَلَیعَلُموَنـ！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ ِذیَنَکذَّ 3(！َوالَّ
َکیِدىَمِتیٌن مِلیَلُهمِإنَّ

ُ
ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثاَلَیعَلُموَنـ！أ ِذیَنَکذَّ 4(！َوالَّ

آیۀ شریفۀ »کسانی که زندگی دنیا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همین دنیا به آنان می دهیم و کم و کاستی نخواهند دید. اما 3 2352
اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنیا کرده اند بر باد رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است« به کدام سنت الهی اشاره دارد و از 

جمله ثمرات این سنت چیست؟
2(امدادـپیشرفتنفرددرمسیریکهانتخابکردهاست. 1(امدادـفردتمایالتدرونیخودرانشانمیدهد.
4(ابتالءـموفقیتدرآنسببرشدوکمالانسانمیشود. 3(ابتالءـاستعدادهایفردرشدکردهوبروزمینماید.

ا ... ناظر بر سنت ............... است که در ............... اتفاق می افتد.3 2353 ن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ن ُیتَرُکوا أ

َ
اُس أ  َحِسَب النَّ

َ
آیۀ شریفۀ ！أ

4(امدادـبُرهههایسرنوشتساز 3(ابتالءـبُرهههایسرنوشتساز 2(ابتالءـهمۀدورانها 1(امدادـهمۀدورانها
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»آسان شدن راه رسیدن به مقصود« و »پیش رفتن فرد در مسیری که انتخاب کرده« به ترتیب در کدام سنت ها مطرح می شوند؟3 2354
4(توفیقالهیـابتالءالهی 3(امدادالهیـابتالءالهی 2(توفیقالهیـامدادالهی 1(امدادالهیـامدادالهی

کدام عبارت زیر در رابطه با سنت ابتالء الهی صحیح نیست؟3 2355
گاهمیشود. 2(خداوندازدرونفردآ 1(فرددرآندرستییانادرستیآنچهراکهادعاکردهمشخصمیسازد.

4(استعدادهایفردفرصترشدوبروزپیدامیکنند. 3(هویتوشخصیتانسانباآنساختهمیشود.
قانونمندی و نظام حاکم بر جهان خلقت، تجلی ............... و زمینه ساز ............... است و این قوانین اختصاص به ...............3 2356

2(تقدیرالهیـدرکعظمتخالقـزندگیفردیواجتماعیانسانهادارد. 1(حکموارادۀالهیـبهکارگیریارادهواختیارـپدیدههایطبیعیندارد.

زندگیفردیواجتماعیانسانهادارد. درکعظمتخالقـ 4(حکموارادۀالهیـ 3(تقدیرالهیـبهکارگیریارادهواختیارـپدیدههایطبیعیندارد.
شناخت سنت ها  و قوانین حاکم بر زندگی انسان ها، موجب کدام مورد نمی شود؟3 2357

2(ایجادتأثیریبهسزادرشناختروابطمانباخدا،خودوسایرین 1(ممتازشدندیدگاهانساننسبتبهدیگرانپیرامونحوادثووقایعجهان
4(آشناییبانشانههایالهیوبهرهمندیازطبیعت 3(ایجادنگرشیصحیحنسبتبهتلخیهاوشیرینیها

اگر بگوییم: »خداوند امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف ها را فراهم می کند« و اگر بگوییم: »بر امکانات گمراهان می افزاید« به ترتیب به سنت ............... 3 2358
و ............... او اشاره کرده ایم که دومین آن ............... است.

ازعطایپروردگار امالءواستدراجـ 2(امدادـ همراهبامهلتدادن امالءواستدراجـ 1(امدادـ
همراهبامهلتدادن ابتالءـ 4(امهالـ  ازعطایپروردگار ابتالءـ 3(امدادـ

با توجه به نص صریح قرآن کریم »علت ظلم نشدن به بدکاران« و »علت عام بودن امداد الهی« به ترتیب از دقت در کدام عبارات برداشت می گردد؟3 2359
ًَکَمحُظورا ِمثَلَهاـ！َوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ 2(！َفاَلُیجَزىإلَّ ِٰهُؤَلِءَوٰهُؤَلء ُنِمدُّ َکیِدىَمِتیٌنـ！ُکالًّ مِلیَلُهمِإنَّ

ُ
1(！َوأ

ِٰهُؤَلِءَوٰهُؤَلء ُنِمدُّ ِمثَلَهاـ！ُکالًّ 4(！َفاَلُیجَزىإلَّ ًَکَمحُظورا َکیِدىَمِتیٌنـ！َوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ مِلیَلُهمِإنَّ
ُ
3(！َوأ

لطف همیشگی و بی قید و شرط خداوند در کدام آیه و سنت، مطرح می شود؟3 2360
ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلءِـامدادعامالهی ُنِمدُّ 1(！ُکالًّ

ُهمُسُبَلَناـامدادخاصالهی ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 2(！َوالَّ
رِضـتأثیراعمالانساندرزندگیاو

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
3(！َوَلوأ

مَثاِلَهاـسبقترحمتبرغضبالهی
َ
4(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ

گر اعتقاد داشته باشیم »همین که هر لحظه، دربارۀ افرادی که با آنان روبه رو می شویم قضاوت می کنیم خود نوعی امتحان است« چه چیز، نشان دهندۀ 3 2361 ا
شکست ما در این امتحان است و در دایرۀ سنجِش صّحت، در رابطه با جملۀ »جای جاِی زندگی انسان محّلی برای امتحان است« کدام حکم صادر می شود؟

2(عدمتوجهبهرعایتحریمواجباتـغلط 1(عدمتوجهبهرعایتحریمواجباتـصحیح
4(درفکرواندیشۀخودباسوءظنباآنهامواجهشویمـغلط 3(درفکرواندیشۀخودباسوءظنباآنهامواجهشویمـصحیح

سخن امام صادق )ع( که فرمودند: »إنّما المؤمُن بَمنزِلِة َکّفِة المیزاِن ُکلَّما زیَد فی ایمانِه زیَد فی باَلئِه« با سنت الهی مطرح شده در کدام آیه تناسب 3 2362
مفهومی دارد؟ 

ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 2(！ُکالًّ رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ
َ
1(！َوَلوأ

بُوابِآیَاتِنَاَسنَْستَْدرُِجُهْمِمْنحَیُْثالَیَْعلَُموَن 4(！َوالَِّذیَنَکذَّ اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
3(！أ

یکی از نمودهای امداد خاص خدای متعال برای پاک نیتاِن قدم نهاده در راه حق از دقت در کدام آیۀ شریفه برداشت می شود؟3 2363
َهَلَمَعالُمحِسِنیَن اللَّ ُهمُسُبَلَناَوِإنَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 2(！َوالَّ ٌة حَسُنواالُحسَنیَوِزَیاَدٌةَوَلَیرَهُقُوُجوَهُهمَقَتٌرَوَلِذلَّ

َ
ِذیَنأ 1(！ِللَّ

ِمثَلَها َئِةَفاَلُیجَزىِإلَّ یِّ مَثاِلَهاَوَمنَجاَءِبالسَّ
َ
4(！َمنَجاَءِبالَحَسَنِةَفَلُهَعشُرأ َک َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوٰهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3( ！ُکالًّ

مطابق حدیث »إنّما المؤمُن بَمنزِلِة َکّفِة المیزاِن ُکلَّما زیَد فی ایمانِه زیَد فی باَلئِه« از امام صادق )ع(، داشتن ایمان، دچار شدن به کدام نوع از سنت 3 2364
ابتالء را در پی دارد و این موضوع با کدام آیه ارتباط معنایی دارد؟ 

َوالَخیِرِفتَنًة رِّ َنفٍسَذاِئَقُةالَموِتَوَنبُلوُکمِبالشَّ 2(امتحانخاصـ！ُکلُّ اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
！أ 1(امتحانخاصـ

َوالَخیِرِفتَنًة رِّ َنفٍسَذاِئَقُةالَموِتَوَنبُلوُکمِبالشَّ 4(امتحانعامـ！ُکلُّ اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
3(امتحانعامـ！أ

سنتی که در کسب آن »عامل درونی نقش تعیین کننده دارد« و سنتی که موجب می شود »راه بازگشت گناه کار همیشه باز باشد« به ترتیب چه نام 3 2365
دارد و مورد دوم چگونه سنتی است؟

2(توفیقالهیـتأثیراعمالانساندرزندگیاوـخاص 1(ابتالءـسبقترحمتبرغضبـعام
4(ابتالءـتأثیراعمالانساندرزندگیاوـعام 3(امدادخاصـسبقترحمتبرغضبـعام
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هرگاه خداوند متعال به جهت تسهیل در حرکت انسان به سوی مقصد اقداماتی را انجام دهد، کدام سنت الهی محقق شده و چه چیزی از جلوه های 3 2366
این سنت است؟

2(سنتتوفیقالهیـتالشومجاهدت 1(سنتامدادالهیـتالشومجاهدت
4(سنتتوفیقالهیـنصرتوهدایتالهی 3(سنتامدادالهیـنصرتوهدایتالهی

کدام یک از عبارات زیر پیرامون سنت امالء و استدراج صحیح نیست؟3 2367
کمبرزندگیمعاندانوغرقشدگاندرگناهاست. 1(ازجملهسنتهایخاصوحا

2(شاملحالکسانیمیشودکهدرعینفرورفتندرگناهوباطل،ازکارخودخرسندباشند.
3(فرصتهاوامکانات،باارادۀخودفردبهبالیالهیمبّدلمیشوند.

4(امکاناتیکهدراینسنتبهافرادتعلقمیگیرد،بهمنظورآشکارسازیباطنشاناست.
کت ابدی می شوند« منطبق با کدام آیۀ شریفه است و هر کس ادعای ایمان کند، مشمول کدام 3 2368 این موضوع که »برخی انسان ها به تدریج گرفتار هال

سنت الهی قرار می گیرد؟
بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَنـابتالء 2(！َولکِْنَکذَّ ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثَلَیعَلُموَنـابتالء ِذیَنَکذَّ 1(！َوالَّ

امالءواستدراج ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثَلَیعَلُموَنـ ِذیَنَکذَّ 4(！َوالَّ بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَنـامالءواستدراج 3(！َولکِْنَکذَّ
رحمت واسعۀ الهی بر افراد جامعه چه سنتی را نتیجه می دهد و کدام آیۀ شریفه بیانگر آن است؟3 2369

ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 1(امدادـ！ُکالًّ
رِض

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
2(توفیقـ！َوَلوأ

ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3(توفیقـ！ُکالًّ
رِض

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَرىآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
4(امدادـ！َوَلوأ

کت ابدی« آیاتی مثال بزنیم، به ترتیب کدام آیات شریفه مناسب خواهند بود؟3 2370 گر بخواهیم برای »عام ترین سنت خداوند« و »سنت منتهی به هال ا
بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَن َوالَخیرِـ！َولکِْنَکذَّ رِّ َنفٍسَذاِئَقُةالَموِتَوَنبُلوُکمِبالشَّ 1(！ُکلُّ

بُوافََأَخْذنَاهُْمبَِماَکانُوایَْکِسبُوَن َکَمحُظوراًـ！َولکِْنَکذَّ َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 2(！ُکالًّ
ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهم ِذیَنَکذَّ َوالَخیرِـ！َوالَّ رِّ َنفٍسَذاِئَقُةالَموِتَوَنبُلوُکمِبالشَّ 3( ！ُکلُّ

ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهم ِذیَنَکذَّ َکَمحُظوراًـ！َوالَّ َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤَلِءَوَهُؤَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 4(！ُکالًّ
اقدام به کدام عمل به ترتیب موجب »بهره مندی از امداد خاص« و »قرار گرفتن در معرض امتحان های خاص« می شود؟3 2371

کـگزینشراهباطلوعنادودشمنیباحق 1(سعیوتالشدرمسیرحقبانیتپا
2(اعالمایمانبهخداوندوراههدایتالهیـسعیوتالشدرمسیرحقبانیتپاک
کـاعالمایمانبهخداوندوراههدایتالهی 3(سعیوتالشدرمسیرحقبانیتپا
4(اعالمایمانبهخداوندوراههدایتالهیـاعالمایمانبهخداوندوراههدایتالهی

َخذَناُهم ِبَما َكاُنوا َیکِسُبوَن   کدام دو سنت الهی را در بردارد؟ 3 2372
َ
أ

َ
ُبوا ف رِض َو ٰلِکن َكذَّ

َ
َماِء َو األ َقوا َلَفَتحَنا َعَلیِهم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ هَل الُقَری آَمُنوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
آیۀ شریفۀ ！ َو َلو أ

2(تأثیراعمالانساندرزندگیاوـتوفیقالهی 1(سبقترحمتبرغضبـتوفیقالهی
4(تأثیراعمالانساندرزندگیاوـامدادالهی 3(سبقترحمتبرغضبـامدادالهی

ن یَموُت باآلجال« با کدام آیۀ شریفه ارتباط معنایی دارد؟ 3 2373 کثُر ِممَّ نوِب ا حدیث »مَن یموُت بالذُّ
اَوُهمَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ

َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
2(！أ  َکیِدىَمِتیٌن مِلیَلُهمِإنَّ

ُ
1(！َوأ

ِمثَلَهاَوُهمَلُیظَلُموَن َئِةَفاَلُیجَزىِإلَّ یِّ 4(！َوَمنَجاَءِبالسَّ َخذَناُهمِبَماَکاُنواَیکِسُبوَن
َ
ُبواَفأ 3(！َوٰلِکنَکذَّ

َخذَناُهم ِبَما َكاُنوا َیکِسُبوَن   به ترتیب در رابطه با کدام یک از سنت های الهی مطرح می شود؟3 2374
َ
أ

َ
عبارات قرآنی ！ ِإنَّ َكیِدی َمِتیٌن  ، ！َو ُهم اَل ُیظَلُموَن و ！ ف

2(استدراجـسبقترحمتبرغضبـامداد  1(امالءـاستدراجـاستدراج
4(امالءـاستدراجـتأثیربدیدرزندگی 3(استدراجـسبقترحمتبرغضبـتأثیربدیدرزندگی

جملۀ »نمی خواهم با نوع پوششم، ذهن یک جوان را مشغول کنم.« از کدام شهید گرانقدر بیان شده است و به کدام مطلب اشاره دارد؟3 2375
1(ابراهیمهادیـانسانمؤمندرهرآن،خودرابادوصداروبهرومیبیند،نخستندایحقیقتودومصدایمقابلهباحقپذیری
2(ابراهیمهمتـانسانمؤمندرهرآن،خودرابادوصداروبهرومیبیند،نخستندایحقیقتودومصدایمقابلهباحقپذیری

3(ابراهیمهمتـانسانمؤمنهموارهخودرادرمعرضآزمایشالهیمیداندوسعیمیکنددرآنسربلندباشد.
4(ابراهیمهادیـانسانمؤمنهموارهخودرادرمعرضآزمایشالهیمیداندوسعیمیکنددرآنسربلندباشد.
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حالت تدریجی در حرکت به سوی ...............، از دقت در آیۀ ............... مستفاد می گردد و با توجه به سنت ............... می گوییم که برطرف کردن اندوه 3 2376

و غصۀ دیگران زندگی را بهبود می بخشد. 

َکَمحُظوراً ـ تأثیر اعمال انسان در زندگی َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 1( افزودن امکانات ـ ！ُکالًّ
ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثاَلَیعَلُموَن  ـ تأثیر اعمال انسان در زندگی  ِذیَنَکذَّ 2( عذاب الهی ـ ！َوالَّ

َکَمحُظوراً ـ امداد  َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3( عذاب الهی ـ ！ُکالًّ
ُبواِبآَیاِتَناَسَنسَتدِرُجُهمِمنَحیُثاَلَیعَلُموَن  ـ امداد ِذیَنَکذَّ 4( افزودن امکانات ـ ！َوالَّ

از مصادیق کسانی که قرآن در وصف آنان می فرماید: »فقط به این خاطر به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود بیافزایند« طبق گفتۀ حضرت زینب 3 2377

)س( چه کسی است و این خطابۀ حضرت زینب )س( خطاب به آن شخص در کجا اتفاق افتاد؟

4( معاویه ـ شام 3( معاویه ـ عراق  2( یزید ـ شام  1( یزید ـ عراق 
ک سخت شدن امتحان الهی در کالم امام صادق )ع(، به ترتیب کدام اند و کدام آیه با مفهوم نخست ارتباط دارد؟3 2378 بزرگ ترین امتحان الهی در سخن امیر مؤمنان )ع( و مال

 َکیِدیَمِتیٌن مِلیَلُهمِإنَّ
ُ
1( نگه داشتن ایمان ـ افزونی ایمان و تقوا ـ ！َوأ

ا نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
2( نگه داشتن ایمان ـ افزونی ایمان و تقوا ـ ！أ

ا نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
3( غنیمت شمردن مهلت ها ـ افزونی ایمان ـ ！أ

َکیِدیَمِتیٌن مِلیَلُهمِإنَّ
ُ
4( غنیمت شمردن مهلت ها ـ افزونی ایمان ـ ！َوأ

فراهم کردن اسباب و شرایط برای تسهیل طی طریق، بیانگر کدام سنت الهی است و مفهوم کدام آیه به آن اشاره دارد؟3 2379

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
1( امداد خاص الهی ـ ！َوَلوأ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
2( امداد عام الهی ـ ！َوَلوأ

َک ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 3( امداد عام الهی ـ ！ُکالًّ
َک ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 4( امداد خاص الهی ـ ！ُکالًّ

هدف امتحانات الهی، کدام است و کدام آیه به امتحان خاص مدعیان اشاره دارد؟3 2380

َهَلَمَعالُمحِسِنیَن اللَّ ُهمُسُبَلَناَوِإنَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ گاهی از درون افراد ـ ！َوالَّ 1( آ
ا نَیُقوُلواآَمنَّ

َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
2( نشان دادن تمایالت درونی افراد ـ ！أ

َهَلَمَعالُمحِسِنیَن اللَّ ُهمُسُبَلَناَوِإنَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 3( نشان دادن تمایالت درونی افراد ـ ！َوالَّ
ا نَیُقوُلواآَمنَّ

َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
گاهی از درون افراد ـ ！أ 4( آ

آن گاه که جلوۀ عام امتحان الهی و جلوۀ خاص امداد الهی را مّدنظر بگیریم، به ترتیب پیام کدام آیات راهبر ما به منظور است؟ 3 2381

ِٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلء ُنِمدُّ َوالَخیِرِفتَنًة ـ ！ُکالًّ رِّ َنفٍسَذاِئَقُةالَموِتَوَنبُلوُکمِبالشَّ 1( ！ُکلُّ
رِض

َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
َوالَخیِرِفتَنًة ـ ！َوَلوأ رِّ َنفٍسَذاِئَقُةالَموِتَوَنبُلوُکمِبالشَّ 2( ！ُکلُّ

ِٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلء ُنِمدُّ ا ـ ！ُکالًّ نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
3( ！أ

رِض
َ
َماِءَواأل َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
ا ـ ！َوَلوأ نَیُقوُلواآَمنَّ

َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
4( ！أ

از دقت در نص صریح قرآن کریم متوجه می شویم که: »نزول برکات و نعمات الهی« و »نصرت و هدایت الهی« به ترتیب در گرو ............... و ............... 3 2382

می باشد که نخستین آن، حاکی از سنت ............... است.

2( ایمان و تقواـ  تالش و مجاهدت در راه حقـ  تأثیر اعمال انسان در زندگی او 1( ایمان و تقوا ـ انتخاب راه حق ـ توفیق الهی 
4( انتخاب راه حق ـ ایمان و تقوا ـ تأثیر اعمال انسان در زندگی او 3( انتخاب راه حق ـ تالش و مجاهدت در راه حق ـ توفیق الهی 

نُفِسِهم به سنت مطرح شده در کدام آیۀ شریفه اشاره دارد؟  +درس 12 یازدهم3 2383
َ
ُروا َما ِبأ ى ُیَغیِّ نَعَمَها َعَلى َقوٍم َحتَّ

َ
رًا ِنعَمًة أ َه َلم َیُک ُمَغیِّ نَّ اللّٰ

َ
ِلَک ِبأ

ٰ
آیۀ شریفۀ ！ذ

اَوُهماَلُیفَتُنوَن نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
1( ！أ

ًَکَمحُظورا َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ 2( ！ُکالًّ
 َهَلَمَعالُمحِسِنیَن اللَّ ُهمُسُبَلَناَوِإنَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ 3( ！َوالَّ

 ُبوا َماِءَواأَلرِضَوٰلِکنَکذَّ َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ
َ
أ نَّ

َ
4( ！َوَلوأ


