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گر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله ای می رسد که در مقابل  2247 ا  2
وسوسه های شیطان نفوذناپذیر می شود چرا که شیطان خود اقرار کرده توانایی 
فریب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد، حافظ شیرازی در این باره می گوید: »برو 
این دام بر مرغی دگر نِه / که عنقا را بلند است آشیانه«. همچنین در بیت »آفرینش 
همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار« به ضرورت 
افزایش معرفت به خداوند به عنوان یکی از راه های تقویت اخالص اشاره شده است.

راه های تقویت اخالص عبارتند از:  افزایش معرفت و شناخت  2248  2
نسبت به خداوند،  راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او و  دوری از 
گناهان و تالش برای انجام واجبات. حال به بررسی هر یک از احادیث می پردازیم:
الف( این حدیث پیرامون مقایسۀ ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی یک عمل مطرح 

شده و ارتباطی به راه های تقویت اخالص ندارد.
ب( این حدیث بیانگر جایگاه ارزشمند نیت و ُحسن فاعلی یک عمل است و 

ارتباطی به راه های تقویت اخالص ندارد.
کرم )ص( با خداوند است که در آن از  ج( این حدیث بیانگر راز و نیاز پیامبر ا

خداوند کمک می خواهد تا حتی یک لحظه او را به حال خود وامگذارد. پس 
این سخن پیامبر )ص( بیانگر راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او که 

یکی از راه های تقویت اخالص است، می باشد.
کرم )ص(، به اهمیت تفکر و معرفت و شناخت به  د( در این سخن پیامبر ا

راه های  از  یکی  می نماید.  معرفی  عبادت  برترین  را  آن  و  می پردازد  خداوند 
تقویت اخالص افزایش معرفت و شناخت نسبت به خداوند است که بیان این 

سخن از سوی پیامبر )ص( نیز در همین راستا قرار می گیرد.
ظاهری  2249 و  سطحی  پرستش  اثر  در  که  است  اثری  آشکار  زیان   4

َهَعَلىَحرٍف ...« ّ
ٰ
اِسَمنَیعُبُدالل  خداوند حاصل می شود و آیۀ شریفۀ »َوِمَنالنَّ

به این موضوع اشاره دارد. 
عَهدِإَلیُکم

َ
َلمأ

َ
مطابق قرآن کریم دشمن آشکار انسان، شیطان است که در آیۀ »أ

ُمِبیٌن« به آن اشاره شده است.  ُهَلُکمَعُدوٌّ یَطاَنِإنَّ ناَلَتعُبُدواالشَّ
َ
َیاَبِنىآَدَمأ

آیۀ »بگو نماز و عبادت هایم، زندگی و مرگم فقط برای خداست  2250  4
که پروردگار جهانیان است.« بیان می دارد که انسان های مخلص هدف زندگی 
ِقِم

َ
و هدف عبادات خود از جمله نماز را »رضایت خدا« می دانند و نیز آیۀ »أ

اَلَةَتنهىَعِنالَفحَشاِءَوالُمنَکرِ« یکی از ثمرات بر پا داشتن  الصَّ اَلَةِإنَّ الصَّ
نماز را دوری از گناه و فحشاء می داند. بنابراین می توان گفت دوری از گناه و 

فحشاء معلول برپاداشتن نماز است.

ابیات مطرح شده در گزینه های )2(، )3( و )4( به تجلی خداوند  2251  1
در عالم خلقت و افزایش معرفت به او از طریق تفکر در آفرینش اشاره دارد و 

بیت گزینۀ )1( به مراقبت از دل در برابر نفوذ شرک اشاره می کند. 
ُکمَفاعُبُدوُهٰهَذاِصَراٌطُمسَتِقیمٌ«، به  2252 ىَوَربُّ َهَربِّ ّ

ٰ
الل آیۀ شریفۀ »ِإنَّ  2

با  معرفی مسیر درست زندگی می پردازد »ِصَراٌط ُمستَِقیمٌ « و نیز انسان وقتی 
حرکت در مسیر اخالص، به درجاتی از حکمت که علم محکم و استوار است، برسد؛ 
هدف و راه رسیدن به آن که همان راه درست زندگی است را تشخیص خواهد داد. 

اَلَةَتنَهىَعِنالَفحَشاِءَوالُمنَکرِ«، بیان می دارد که نماز  2253 الصَّ آیۀ »ِإنَّ  4
)انجام واجبات( باعث ترک اعمال زشت و ناپسند )دوری از گناهان( است و این 
انجام واجبات و ترک گناهان از راه های افزایش اخالص است که امام علی )ع( 
در این باره می فرمایند: »تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است.« 

استمداد به معنای کمک خواستن از خداوند، از راه های افزایش  2254  2
اخالص است که سبب افزایش محبت به خدا در دل و زدودن غفلت از خدا 
کَبُر: و قطعاً یاد خدا باالتر )باارزش تر( است«، 

َ
ِهأ ّ
ٰ
می شود و عبارت »َوَلِذکُرالل

نیز به یاد خدا و زدودن غفلت از او از دل توسط نماز اشاره دارد. 

یعنی  نماز  دیگر  ثمرۀ  به  الُمنَکرِ«  َو الَفحَشاِء َعِن َتنهى اَلَة الصَّ  »ِإنَّ عبارت 
دوری از گناهان، اشاره دارد. 

عّلت آن که خدا دوستی با کفار را نهی می کند، کفر آن ها به دیِن بر  2255  1
 » حّق مؤمنان است. »وَقدَکَفرواِبماجاَئُکمِمَنالَحِقّ

همچنین عّلت سفارش خدا مبنی بر عدم پیروی از شیطان، دشمنی آشکار او 
ُمِبیٌن« ُهَلُکمَعُدوٌّ با انسان ها است. »ِإنَّ

کاری که انسان در طول زندگی انجام می دهد، از اختیار او سرچشمه  2256  1
می گیرد و اختیار وی نیز در طول ارادۀ الهی قرار می گیرد. بنابراین این سخن 
که »کار انسان، هم به اختیار او وابسته است و هم به ارادۀ خداوند« سخن 
صحیحی است. در ضمن اختیاری که به انسان داده شده یک تقدیر الهی است.

اختیار یک سرمایه و ویژگی ذاتی اعطا شده از طرف خداوند به  2257  4
انسان است که بر مبنای آن هر فردی می تواند در طول زندگی اش کارهایش را با 
خواست و ارادۀ خود انجام دهد. این ویژگی )اختیار( یک تقدیر الهی به حساب 
می آید که بر اساس آن انسان می تواند در محدودۀ مشخص شده از طرف خداوند 
)نه در تمامی امور زندگی( از آن استفاده نماید. در ضمن باید به این نکته توجه 
داشت که قدرت اختیار، تحت اختیار انسان قرار ندارد. بدین معنا که هیچ کس 

نمی تواند آن را انتخاب نکند و یا از آن فرار کند. ]نادرستی گزینه های 1و 2[

این که کسی بخواهد از قدرت اختیار که ویژگی ذاتی اوست فرار کند امکان پذیر 
نیست زیرا اختیار یک تقدیر الهی است و نمی توان از تقدیر الهی فرار نمود. 

پس این سخن که اختیار انسان تحت اختیار اوست کامالً نادرست است.
أَبَْصَر  2258 فََمْن  َربُِّکْم  ِمْن  بََصائُِر  جَاَءُکْم  »قَْد  شریفۀ  آیۀ  به  توجه  با   1

فَلِنَْفِسِه َو َمْن َعِمَي فََعلَیَْها : به راستی که دالیل روشن از جانب پروردگارتان 
به سوی شما آمده پس هر کس بینا گشت، به سود خوِد او و هر کس کوردل 
گردد، به زیاِن خود اوست« می توان دریافت که خداوند انسان را صاحب اختیار 
آفریده تا خود مسیر سعادت یا شقاوت را انتخاب کند. بنابراین می توان گفت 
مشیت الهی )اراده و خواست خداوند( زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است.
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خداوند متعال تقدیر نموده که انسان صاحب قدرت اختیار باشد تا  2259  1
بتواند کارهای خود را مطابق اختیارش انجام دهد. اما باید توجه شود که اختیار 
انسان نامحدود نیست و خداوند عالوه بر اختیار انسان تقدیرات دیگری هم 
در جهان آفرینش دارد. بنابراین می توان گفت تقدیرات هم الزمۀ کار اختیاری 

انسان و هم جهت دهنده و محدودکنندۀ آن است.

2( اختیار انسان هم با قََدر الهی و هم با قَضای الهی سازگار است. در واقع 
نمی توان میان قََدر الهی و قضای الهی تفاوت قائل شد. به عبارتی دیگر هر 

چیزی که با قََدر الهی سازگار باشد، با قضای الهی هم سازگار است.
3( اختیار انسان هم محدودیت دارد و نامحدود نیست. در واقع انسان تنها در 
چهارچوب قوانین جهان هستی )که تقدیرات دیگر این جهان اند( اختیار دارد.

4( مشیت الهی زمینه ساز شکوفایی اختیار انسان است و نه مانع آن.
امیر مؤمنان )ع( با رفتار و گفتار خود، نگرش صحیح از قضا و قََدر  2260  3

الهی را نشان داد و به یارانشان آموخت که اعتقاد به قضا و َقَدر، نه تنها مانع 
تحرک و عمل انسان نیست؛ بلکه عامل و زمینه ساز آن است. 

4( فرو ریختن دیوار کج یک قضای الهی است که این قضا متناسب با ویژگی 
و تقدیر خاص آن دیوار یعنی کجی آن است. 

ثمرۀ اطاعت و زیان نافرمانی از رهنمودهای روشن الهی که به دست  2261  1
انسان رسیده، رسیدن سود و زیان به خود انسان است و این موضوع از آیۀ شریفۀ 
بَصَرَفِلَنفِسِهَوَمنَعِمَىَفَعَلیَها« برداشت می شود. 

َ
ُکمَفَمنأ »َقدَجاَءُکمَبَصاِئُرِمنَربِّ

آیۀ  2262 و  است  انکارناپذیر  و  امری مشهود  انسان،  در  اختیار  وجود   3
بَصَرَفِلَنفِسِهَوَمنَعِمَىَفَعَلیَها« به 

َ
ُکمَفَمنأ شریفۀ »َقدَجاَءُکمَبَصاِئُرِمنَربِّ

این امر اشاره دارد. 
موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و ارادۀ الهی ایجاد  2263  4

یِدیُکمَو
َ
َمتأ می شوند، تسلیم قضای الهی هستند. آیۀ شریفۀ »ٰذِلَکِبَماَقدَّ

ٍمِللَعِبیدِ: این ]عقوبت[، به خاطر کردار پیشین شماست و  َهَلیَسِبَظالَّ ّ
ٰ
الل نَّ

َ
أ

انسان و  اختیار  به دو موضوع   بندگان ستم نمی کند«  به   خداوند هرگز 
 عادل بودن خداوند در ظلم نکردن به بندگان اشاره دارد. 

»جوشیدن آب در دمای مشخص«، یکی از ویژگی های آن را بیان  2264  1
می کند که بنابر تقدیر الهی در آن قرار گرفته است همچنین به طور مشابه، 
اختیار یک تقدیر الهی برای انسان است. از آنجایی که اراده و اختیار انسان 
وابسته به ارادۀ الهی است پس اختیار انسان در طول ارادۀ الهی قرار می گیرد. 

تقدیر، به معنای تعیین ویژگی ها و حدود پدیده ها است و قضا به  2265  2
معنی انجام دادن یک فعل و پیاده سازی تقدیر است. 

هر دو عبارت »تأثیرگذاری پدیده ها در نظام تکوین« و »وساطت فرشتگان و 
کارگزاری آنان در محدودۀ تعیین شده از سوی خداوند« به قضای الهی اشاره 
کی از انجام یک فعل و قطعی بودن آن هستند.  دارند زیرا هر دوی آن ها حا

مطابق فرمایش امام علی )ع( می توان با پناه بردن از یک قضای  2266  2
این  از قضای مذکور گریخت.  الهی،  قََدر  به  )فرو ریختن دیوار سست(  الهی 
اَهَدیَناُه موضوع، بیانگر اصل اختیار در وجود انسان است که از آیۀ شریفۀ »ِإنَّ

اَکُفوراً« مستفاد می گردد. اَشاِکرًاَوِإمَّ ِبیَلِإمَّ السَّ
پدیده صحبت می کنیم، سخن  2267 »ویژگی« های یک  دربارۀ  هرگاه   3

کم بر  ما به تقدیر الهی بازمی گردد و می دانیم، تقدیر الهی، نظام قانونمند حا
جهان هستی است و هیچ پدیده ای امکان خروج از این نظام را ندارد. 

ا 2268 اَشاِکرًاَوِإمَّ ِبیَلِإمَّ اَهَدیَناُهالسَّ پیام قابل برداشت از آیۀ شریفۀ »ِإنَّ  1
َکُفوراً«، وجود قوۀ اختیار انسان هاست. به موجب داشتن قوۀ اختیار، انسان 
مختلف  موارد  و  راه ها  میان  هستی،  بر  کم  حا قوانین  چارچوب  در  می تواند 

دست به انتخاب بزند.
فروریختن دیوار کج یک قضای الهی است. که متناسب با تقدیر  2269  2

خاص آن دیوار، یعنی کجی آن است و حضرت علی )ع( در پاسخ به پرسش 
یکی از اصحاب خود فرمودند: »از قضای الهی به َقَدر الهی پناه می برم.«

عدم خروج موجودات از قانونمندی خود، بیانگر اصل قََدر الهی  2270  3
است. توجه کنید که قََدر الهی برخاسته از »علم الهی« و قضای الهی برخاسته 

از »اراده و خواست الهی« است. 
اراده و عمل ما، همه وابسته به ارادۀ خداوند و در طول ارادۀ اوست.  2271  2
تعیین نقشۀ جهان، مربوط به تقدیر الهی است که برخاسته از علم  2272  3

الهی می باشد. همچنین تحقق این نقشه، بیانگر قضای الهی است که از ارادۀ 
الهی نشأت می گیرد.

اختیار، یک حقیقت وجدانی است و هر کس آن را در خود می یابد  2273  2
و در عمل از قدرت اختیار خود بهره می برد. در واقع اختیار انسان امری نیست 

که برای اثبات وجود آن نیازی به استدالل داشته باشیم. 
وجود اختیار و اراده در انسان به علت ارادۀ الهی و خواست اوست.  2274  1

خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد. در فعل 
اختیاری، تا زمانی که انسان به انجام فعلی اراده نکند، آن فعل انجام نمی گیرد. 
اما 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. بنابراین، ارادۀ انسان مؤخر از ارادۀ خداوند است. 
اختیار یک حقیقت وجدانی است، هر انسانی اختیار را در خود  2275  1

این  جملۀ  از  است.  گرفتن  تصمیم  حال  در  شبانه روز  که  می بیند  و  می یابد 
شواهد مشهود، این است که ما خود را مسئول کارهایمان می دانیم. موالنا در 
این باره می گوید: »هیچ گویی سنگ را فردا بیا / ور نیایی من دهم بد را سزا«. 

این که بعد از هر عملی احساس خرسندی و رضایت یا پشیمانی و  2276  4
شرمندگی داریم و نیز این که پیش از انجام کاری در آن امر، فکر کرده، جوانب 

آن را سبک و سنگین کرده و تصمیم می گیریم، نشانه های وجود اختیارند. 
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اختیار که به معنای توانایی بر انجام یک کار یا ترک آن می باشد،  2277  2
حقیقتی وجدانی است و هر کسی آن را در خود می یابد. 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 و به ناچار آن را می پذیرد.
این پرسش در راه بازگشت از جنگ صفین خطاب به حضرت علی )ع(  2278  1

بیان شد و بیانگر »برداشت نادرست از قضا و قدر الهی« می باشد.
در این آیه عقوبت و جزای کار انسان ها همان چیزی معرفی شده  2279  3

که آن ها در دنیا برای خود از پیش فرستاده اند. بنابراین جزا و پاداش کار هر 
کسی مطابق افعال اختیاری آن فرد محاسبه می شود و خداوند این عقوبت را 

برای برقراری عدل در نظر می گیرد. 
وقتی ارادۀ خداوند بر این تعلق گرفته که انسان موجودی صاحب  2280  3

اختیار آفریده شود، مفهوم قضای الهی از آن برداشت می شود. 
از تأثیرگذاری خداوند در امور طبیعت و خلقت نیز مفهوم قضای الهی برداشت 
می شود، زیرا این تأثیرگذاری خداوند به معنای پیاده سازی نقشه و برنامه است. 

در آیۀ شریفۀ صورت سؤال، خداوند می فرماید: »ما راه رستگاری  2281  1
را به او نشان داده ایم، خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس«، این بدین معنی 
است که فلسفۀ رسالت پیامبران، نشان دادن راه رستگاری به انسان است و هر 
شخص با قوۀ اختیار خود، انتخاب می کند که راه هدایت و شکرگزاری را پیش 

بگیرد یا ضاللت پیشه کرده و کفران ورزد.
مفهوم  2282 اّما  می کنند؛  اشاره  آدمی  اختیار  مفهوم  به  گزینه   4 هر   2

انتخاب میان دو یا چند چیز در گزینه های )1( و )3( و )4( مطرح می شود، 

ولی گزینۀ )2( به صورت مستقیم به مفهوم انتخاب اشاره نداشته و در واقع 
این گزینه به مسئولیت پذیری که یکی از شواهد وجود اختیار است اشاره دارد. 

پاسخ امام علی )ع(، در برابر این پرسش آن مرد این بود: »خداوند  2283  2
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 مراحل مجبور نبودید.
سبک و سنگین کردن جوانب یک کار  تفکر و تصمیم 2284  2

تردید در انجام امور  تفکر و تصمیم
نظام پاداش و کیفر  مسئولیت پذیری

دقت کنید که علم خداوند منحصر به نتیجۀ پایانی امور نیست،  2285  2
بلکه شامل تمام عوامل و جزئیات است.

رخدادهای جهان،  و  وقایع  »همۀ  خواندیم:  درسی  کتاب  متن  اساس  بر   )4
تحت یک برنامۀ سامان دهی شده و غایت مند انجام می گیرد، زیرا پروردگار این 

جهان حکیم است و حکمت خداوند بر پایۀ علم و قدرت اوست.«
هر کدام از ما خودمان را مسئول کارهای خود می دانیم. به همین  2286  2

گر به کسی زیان وارد کرده ایم،  جهت آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم و ا
جبران می کنیم. عهدها و پیمان ها نیز بر همین استوار شده اند. 

همچنین در طول شبانه روز تصمیم هایی می گیریم و برای این تصمیم ها ابتدا 
اندیشه می کنیم و جوانب آن را با سبک و سنگین کردن می سنجیم. گاهی نیز 

دچار تردید می شویم که از میان چند راه و چند کار، کدام یک را انتخاب کنیم.

روزی امیرمؤمنان علی )ع(، با جمعی از یاران خود در سایۀ دیواری  2287  4
دیوار  این که  برای  شد،  دیوار  سستی  و  کجی  متوجه  )ع(  امام  بود.  نشسته 
روی ایشان و یاران خراب نشود، 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 قََدر الهی پناه می برم«. 

بدین  2288 سرنوشتش  بودن  مشّخص  که  بپندارد  چنین  انسان  گر  ا  2
معناست که از خود هیچ اختیاری ندارد، غلط پنداشته است و این مطلب، 
با علم خدای متعال که شامل همه چیز  را  که علم خود  از آن است  ناشی 

)جزئیات، عوامل و ...( است مقایسه کرده است.
بیت مورد اشاره در صورت سؤال، با موضوع »مسئولیت پذیری« به  2289  2

عنوان یکی از شواهد وجود اختیار در انسان مرتبط است. عهدها و پیمان ها 
می دانیم،  که  همان طور  همچنین  گشته اند.  استوار  حقیقت  همین  براساس 

اختیار یک حقیقت وجدانی است و هرکس آن را درون خود می یابد.

 1( ایـن عبـارت مربـوط بـه احسـاس رضایت به عنـوان یکی از شـواهد وجود 
اختیار است.

3( این عبارت نیز به توانایی تفکر و تصمیم که یکی از شواهد وجود اختیار 
است اشاره دارد، عالوه بر آن، اختیار حقیقتی وجدانی است و نه عقلی.

است،  اختیار  از شواهد وجود  یکی  که  احساس پشیمانی  به  عبارت  این   )4
اشاره می کند. 

ارادۀ انسان از نفس او سرچشمۀ می گیرد. به همین علت می توان  2290  4
گفت ارادۀ انسان در طول نفس او و نشأت گرفته از آن است. 

گون به طور  2291 مطابق مثال کتاب درسی، در عمل نوشتن علل گونا  1
طولی با یکدیگر رابطه دارند. بنابراین ارادۀ انسان، حرکت دست و نوشته شدن 

متن روی کاغذ، از جمله عوامل طولی هستند. 

قدرت تفکر و اختیار دو سرمایۀ مجزای انسان اند و در عرض یکدیگر قرار دارند.
هر کدام از ما خود را مسئول کارهای خود می دانیم و به همین جهت  2292  3

آثار و عواقب عمل خود را می پذیریم. این موضوع همان مسئولیت پذیری است 
که از بیت »هیچ عاقل مر کلوخی را زند؟ / هیچ با سنگ عتابی کس کند؟« قابل 

برداشت است. 
همچنین بیت »گر نبودی اختیار این شرم چیست / وین دریغ و خجلت و 
آزرم چیست« به احساس پشیمانی به عنوان یکی از شواهد اختیار اشاره دارد. 
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یکی از برداشت های نادرست از قضا و قدر الٰهی، این است که انسان  2293  1
گر اعمال  آن را جبری و حتمی بداند )از آن جهت این مطلب نادرست است که ا
مردم این  طور بود، پاداش و مجازات بیهوده و باطل می شد(. عبارتی که به این 

برداشت نادرست اشاره دارد، عبارت »آیا رنج های ما در این سفر ...« می باشد.
به  2294 را  اثرش  تا  اثر می گذارد  دیگر  عامل  در  عامل  که یک  آن جا   4

مجموعه،  یک  صورت  به  گون  گونا عوامل  که  آن جا  و  کند  منتقل  معلولی 
همکاری دارند تا یک معلول محقق شود، به ترتیب علل طولی و علل عرضی 

محقق شده و مثال موافق با آن ها به ترتیب نگارش و رویش گل است. 
در علل عرضی، هر عامل به طور مستقیم نقشی بر عهده دارد که  2295  3

با نقش دیگری متفاوت است و همین طور هر عامل به تنهایی یا با نبود سایر 
عوامل، نمی تواند به نتیجه برسد؛ در عوامل طولی نیز از آن جایی که هر عامل 
گر یکی از عوامل نباشد،  معلول عامل قبلی و عّلت عامل بعدی خود است، ا

زنجیرۀ عّلت و معلولی عوامل پاره شده و کار به سرانجام نمی رسد. 
از آن جایی که وجود قوۀ اختیار در انسان، یکی از تقدیرات الهی  2296  4

است، هر کاری که از روی اختیار از انسان سر زند، داخل در تقدیر الهی است. 
و اختیار و ارادۀ انسان در طول ارادۀ خداوند قرار می گیرد. 

باید توجه داشت که اختیار امری روشن و واضح است و نیازی به  2297  2
استدالل ندارد؛ اما آدمی شواهدی بر وجود آن را در خود می یابد که عبارتند از: 

 تفکر و تصمیم،  احساس رضایت یا پشیمانی و مسئولیت پذیری. 
این که در به وجود آمدن یک پدیده، با تأثیرگذاری عوامل مقّدم در  2298  1

عوامل مؤخر مواجه باشیم، با علل طولی سر و کار داریم که یکی از نمونه های آن، 
قوۀ اختیار انسان در بروز افعال اختیاری است که در طول ارادۀ الهی قرار می گیرند.

»همکاری« و »مشارکت« عوامل در به وجود آمدن یک پدیده،  2299  3
بیانگر علل عرضی در پیدایش آن هستند. یکی از مثال های چنین رابطه ای، 
ک، آب و نور و... با رویش گیاه است. همچنین، می دانیم که رابطۀ  رابطۀ خا

کم بر جهان، رابطه ای طولی است.  ارادۀ انسان با قوانین حا
انسان  2300 برای  که  تفکری  کردن  اعالم  مردود  برای  مذکور،  ابیات   4

اختیاری قائل نیست، در کتاب درسی آمده است. بنابراین، دو بیت موردنظر، 
به وجدانی بودن حقیقت اختیار و انکارناپذیر بودن آن اشاره دارند. 

تعیین حدود موجودات )تحدید( مصداقی از َقَدر الهی، حتمیت  2301  3
بخشیدن جلوه ای از قضا، اندازه گرفتن نمونه ای از َقَدر و پایان دادن بیانگر 

قضای الهی است. 

2302   2
1( هر دوی این آیات، به اصل اختیار انسان و توانایی انتخاب و تصمیم گیری 

او اشاره دارد.
تمام  برای  الهی  رهنمودهای  سؤال،  صورت  آیۀ  مطابق  که  کنید  دقت   )2
از  بهره گیری  به  الهی، ربطی  نزول رهنمودهای  و  ارسال شده است  انسان ها 

اختیار یا عدم بهره گیری از آن ندارد.

3( ارسال رهنمودها برای انسان ها و هدایت آنان، از جمله مصادیق توحید در 
ربوبیت است و سود ایمان یا ضرر کفران آدمی به خود او می رسد، نه به خداوند.
4( این آیه، از این نظر با بیت گزینۀ چهارم مرتبط است که هر دو به اختیار 

انسان و قدرت تصمیم گیری و انتخاب او اشاره دارند. 
از ما سر می زند، همگی  2303 ما و عملی که  ارادۀ  ما،  این که »وجود   3

وابسته به ارادۀ خداوند است«، سخن درستی است و بیانگر مفهوم طولی بودن 
رابطۀ اراده و اختیار انسان با ارادۀ خداوند است. از آنجایی که اراده و اختیار 
انسان، یکی از تقدیرات الهی است، پیام سخن ما، تسلیم بودن در برابر تقدیر 

الهی است. 
علت وجود مسئولیت پذیری و دیگر نشانه های اختیار، وجود قوۀ  2304  1

اختیار است. بنابراین، مسئولیت پذیری معلول قوۀ اختیار است. از طرفی، آیۀ 
شریفۀ صورت سؤال، به قوۀ اختیار و توانایی تصمیم گیری و انتخاب میان دو 
یا چند چیز اشاره دارد که با بیت »این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل 

اختیار است ای صنم« ارتباط مفهومی دارد. 
پیام اصلی این آیه، قوۀ اختیار انسان و مختار بودن او در پذیرش  2305  4

هدایت الهی و یا نپذیرفتن آن است. بنابراین، گزینۀ )4( که به قوۀ اختیار و 
توانایی گزینش اشاره دارد، صحیح است. 

هنگامی که از »حکم و فرمان الهی« صحبت می کنیم، در حال  2306  2
سخن گفتن از قضای الهی هستیم و هنگامی که از »ویژگی ها و محدودیت ها 
بنابراین »حکم  کرده ایم.  اشاره  الهی  تقدیر  به  می کنیم،  اندازه ها« صحبت  و 
و فرمان خداوند برای خلقت هر مخلوق« بیانگر قضای الهی و »نوع کارکرد 

اجزای موجود در بدن انسان« مصداق تقدیر خداوند است.
فرو ریختن دیوار کج، یک قضای الهی است که به دنبال تقدیر آن  2307  1

یعنی کج بودنش، به انجام رسیده و امام علی )ع( در پاسخ به این سؤال اصحاب که 
آیا از قضای الهی می گریزند، فرمودند: »از قضای الهی به قََدر الهی پناه می برم«. 

دیوار کج و دیوار مستحکم، دو تقدیر کامالً متفاوت دارند و بنابراین  2308  1
باید  نیز، به صورت مجزا به وقوع می پیوندد. پس  با آن دو  قضای متناسب 

توجه داشت که تقدیرات متفاوت، قضای متفاوت در پی دارند. 
عهدها و پیمان ها براساس مسئولیت پذیری انسان ها )از شواهد  2309  3

و  کند  پیمان شکنی  کسی  گر  ا بنابراین،  شده اند؛  استوار  اختیار(  وجود 
مسئولیتش را انجام ندهد، خود را مستحقق مجازات می داند؛ موالنا در این 
باره می گوید: »هیچ عاقل مر کلوخی را زند / هیچ با سنگی عتابی کس کند«. 
گاه نیز در عملی دچار اشتباه می شویم و به خود یا دیگری زیان می رسانیم، 
در این هنگام احساس پشیمانی )از شواهد وجود اختیار( می کنیم و با خود 
می گوییم کاش آن کار را انجام نداده بودم؛ موالنا در این مورد نیز می گوید: »آن 

پشیمانی که خوردی زان بدی / ز اختیار خویش گشتی مهتدی«. 
اختیار ما علی رغم محدودیتی که دارد، مبنای تصمیم گیری های  2310  4

اَهَدیَناُه ما و تعیین کنندۀ عاقبت و سرنوشت ما است؛ همان طور که آیۀ »ِإنَّ
اَکُفوراً« می گوید، انسان با اختیار خود می تواند راه هدایت  اَشاِکرًاَوِإمَّ ِبیَلِإمَّ السَّ
و شکران یا ضاللت و کفران را انتخاب کرده و سرنوشتش به دست خودش است. 
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نانوا، آرد و آب به صورت مجموعه با همکاری هم نان را پدید می آورند،  2311  4
پس رابطۀ آن ها عرضی است. آرد به عّلت ارادۀ آسیابان پدید می آید پس رابطۀ بین 

آن ها طولی بوده و رابطۀ آب، خاک و نور در رشد درخت عرضی است. 
ارِجُعوِنَلَعّلى 2312 َحَدُهُمالَموُتَقاَلَربِّ

َ
ىِإَذاَجاَءأ آیۀ شریفۀ »َحتَّ  2

می گوید:  رسد  فرا  آن ها  از  یکی  مرگ  که  آن گاه  َتَرکُت:  ِفیَما َصاِلحًا عَمُل
َ
أ

پروردگارا مرا بازگردان، باشد که عمل صالح انجام دهم.« که نشان از پشیمانی 
به  یا پشیمانی«  بیانگر »احساس رضایت  دارد،  اعمال خود  از  گناهکار  افراد 
ا »ِإنَّ آیۀ  همچنین  است.  انسان  در  اختیار  وجود  نشانه های  از  یکی  عنوان 
اَکُفوراً: ما راه ]رستگاری[ را به او نشان دادیم،  اَشاِکرًاَوِإمَّ ِبیَلِإمَّ َهَدیَناُهالسَّ
خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس« به تصمیم و انتخاب بین راه سعادت یا 

گمراهی اشاره دارد و مصداق »تفکر و تصمیم« است.
این آیه در ادامه به معرفی عّلت نهی پیروی از شیطان می پردازد  2313  3

ُمِبیٌن« یعنی عّلت این نهی، دشمنی آشکار شیطان  ُهَلُکمَعُدوٌّ و می گوید: »ِإنَّ
با انسان ها است.

از شواهد وجود اختیار، مسئولیت پذیری است که عهد و پیمان ها بر همین 
اساس استوار شده اند، خداوند نیز در این آیه عهدی فطری را به انسان یادآور 
می شود و او را به خاطر عهدشکنی، مورد بازخواست قرار می دهد. پس این آیه 

به مسئولیت پذیری، از شواهد وجود اختیار اشاره دارد. 
بدفهمی در درک مفهوم نظام قضا و قََدر الهی باعث می شود تا فکر  2314  1

کنیم که حرکت و تغییر و تصمیم گیری بر اساس دستور عقل بی فایده است 
و هر اتفاقی را غیر قابل اجتناب و کامالً جبری بدانیم و برای قدرت اختیار 
ارزشی قائل نباشیم؛ رفتار و گفتار امیرالمؤمنین )ع( در راستای آموزش دادن 
مفاهیم قََدر و قضای الهی به یاران خود بود که در دستۀ مسئولیت های مربوط 

به مرجعیت دینی قرار می گیرد.
آیات شریفۀ مطرح شده در گزینه های )1(، )2( و )4(، همگی به  2315  3

با اختیار خود سرنوشتش را برمی گزیند و  این موضوع اشاره دارند که آدمی 
عواقب آن به عهدۀ خود اوست و در واقع خداوند با بیان این آیات حجت را بر 
آدمی تمام می کند، اما در آیۀ گزینۀ )3(، موضوع مسئولیت در قبال سرنوشت 

آدمی مطرح نشده است و خداوند به یادآوری عهد فطری آدمی می پردازد.

امام علی )ع( در تبیین سنت امالء و استدراج می فرماید: »... و  2316  3
خداوند هیچ کس را همانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و آزمایش نکرده 
است«. بنابراین امتحان و آزمایش شدن به وسیلۀ مهلت و فرصت اعطا شده از 
طرف خداوند نتیجۀ قرارگیری زندگی انسان در دایرۀ سنت امالء و استدراج است.

گیرترین قانون خداوند است که ثابت و  2317 سنت ابتال عام ترین و فرا  2
همیشگی است و هویت و شخصیت انسان ها با این ابتالئات ساخته می شود و 
رِّ  شناخته می گردد. آیۀ شریفه ای که به این سنت الهی اشاره دارد »نَبلُوُکم بِالشَّ

و الَخیرِ ِفتنًَۀ« است.

کسانی که راه باطل را در پیش گرفته و در راه در پیش گرفته خشنود  2318  1
و خرسند هستند و با حق عناد و دشمنی می ورزند در سنت امالء و استدراج الهی 
گرفتار شده اند که سنتی خاص و ویژۀ گمراهان و کافران است. آیۀ شریفۀ »َو الَّذِیَن 
بُوا بِآیَاتِنَا َسنَْستَْدرُِجُهْم ِمْن حَیُْث الَ یَْعلَُموَن َو أُْملِي لَُهْم إِنَّ َکیِْدي َمتِیٌن« به  َکذَّ

حاکم شدن سنت امالء و استدراج بر زندگی این افراد اشاره دارد.
ثمرۀ ایمان و تقوا برای مردم باز شدن درهای برکت آسمان و زمین است  2319  4

و در صورتی که مردم تکذیب کنند به کیفر آنچه مرتکب شدند، گرفتار می شوند. این 
َقْوا لََفتَحْنَا َعلَیِْهْم بََرَکاٍت ِمَن  موضوع در آیۀ شریفۀ »َو لَْو أَنَّ أَهَْل الُْقَرى آَمُنوا َو اتَّ
بُوا فَأََخْذنَاهُْم بَِما َکانُوا یَْکِسبُوَن« به روشنی بیان شده است. َماِء َو اْلَْرِض َو لٰکِْن َکذَّ السَّ

ن یَعیُش باالعمار«  2320 کثَُر ِممَّ عبارت شریفۀ »َمن یَعیُش بِااِلحسان ا  3
به سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او اشاره دارد. برطبق این سخن امام 
از  دارند  طوالنی  عمر  نیکوکاری  و  احسان  واسطۀ  به  کسانی که  )ع(  صادق 

کسانی که به عمر اصلی زندگی می کنند، بیشتر هستند.
َماِء  َقْوا لََفتَحْنَا َعلَیِْهْم بََرَکاٍت ِمَن السَّ آیۀ شریفۀ »َو لَْو أَنَّ أَهَْل الُْقَرى آَمُنوا َو اتَّ
َو اْلَْرِض« نیز به سنت تأثیر اعمال انسان در زندگی او اشاره دارد و باز شدن 

درهای برکت آسمان و زمین را نتیجۀ ایمان و تقوای مردم بیان می کند.
َسنَستَدرُِجُهم ِمن  2321 بِآیَاتِنَا  بُوا  َکذَّ الَِّذیَن  آیۀ شریفۀ »َو  به  با توجه   4

حَیُث الَ یَعلَُموَن« حرکت گمراهان به سمت فساد و تباهی و حرکت به سوی 
عذاب الهی به صورت تدریجی و گام به گام رخ می دهد.

سنت امالء و استدراج الهی، سنتی خاص است که تنها بر زندگی  2322  2
بُوا بِآیَاتِنَا َسنَْستَْدرُِجُهْم ِمْن  گناهکاران جاری می شود و آیۀ شریفۀ »َو الَّذِیَن َکذَّ

حَیُْث الَ یَْعلَُموَن َو أُْملِي لَُهْم إِنَّ َکیِْدي َمتِیٌن«بهاینسنتاشارهدارد.
سّنت امتحان و ابتالء الهی، موجب جداشدن انسان های خوب  2323  1

عقب ماندگی  و  خسران  یا  خوب  انسان های  تکامل  و  شدن  ساخته  و  بد  از 

اَو نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
انسان های بد می گردد. آیۀ شریفۀ »أ

ُهماَلُیفَتُنوَن« به این سنت اشاره دارد. 
مطابق سنت »امالء الهی«، به آنان که راه باطل را برمی گزینند و  2324  4

با حق دشمنی می ورزند، مهلت زندگی داده می شود، ولی آنان این فرصت را 
وسیلۀ غوطه ور شدن در تاریکی قرار می دهند. 

مطابق سنت »امداد الهی« که مفهوم قابل برداشت از آیۀ صورت  2325  1
هر  هدف های  و  خواسته ها  به  رسیدن  لوازم  و  امکانات  خداوند  است،  سؤال 
را  راه حق  که  یعنی: »کسی  است.  کرده  فراهم  را  بدکار(  و  )نیکوکار  گروه  دو 
برمی گزیند، لوازم و امکانات رسیدن به حق را می یابد و مراتب کمال را می پیماید 
و کسی که فقط دنیا را انتخاب کرده و برای آن تالش می کند همان را به دست 
َک«  ...ِمنَعطاِءَربِّ می آورد«. امداد عام الهی ناشی از لطف الهی است »ُنمدُّ

این سنت، هم نیکوکاران و هم بدکاران را شامل می شود و سنتی عام است. 
کم بر زندگی انسان ها )سنت های الهی( سبب  2326 شناخت قوانین حا  2

به تلخی ها و شیرینی ها،  ممتاز ساختن   نگرش صحیح ما نسبت 
دیدگاه ما نسبت به وقایع و حوادث جهان و  تنظیم درست رابطۀ انسان 

با خود، دیگران، جهان و خداوند می شود. 
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مطابق سنت امداد الهی، رحمت واسعۀ الهی، به همۀ انسان ها،  2327  3
صرف نظر از بدکار یا نیکوکار بودن آن ها می رسد. این موضوع پیام آیۀ شریفۀ 

َک«است. ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ »ُکالًّ
در سنت امداد الهی می خوانیم: »روی آوردن دنیا و لذت های دنیایی  2328  4

به برخی انسان های گناهکار، نشانۀ لطف خداوند به آنان نیست.« قرآن کریم 
در این باره می فرماید: »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 آن چه را که 

انجام می دهند باطل است.«
گناهکار،  انسان های  برخی  به  دنیایی  لذت های  و  دنیا  آوردن  روی  بنابراین، 

نشانۀ محرومیت آنان از نعمت های بی پایان الهی است. 
روایت موردنظر در صورت سؤال، بر سّنت تأثیر اعمال انسان در  2329  4

هَلالُقَری
َ
أ نَّ

َ
زندگی او اشاره دارد که مفهوم قابل برداشت از آیۀ شریفۀ »َوَلوأ

َماِءَواأَلرِض« است.  َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ آَمُنواَواتَّ
َه 2330 ّ

ٰ
الل ُهمُسُبَلَناَوِإنَّ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ مطابق آیۀ شریفۀ »َوالَّ  4

َلَمَعالُمحِسِنیَن« وعدۀ قطعی خداوند به کسانی که در راه او نهایت تالش خود 
ُهمُسُبَلَنا« است و او همواره همراه »الُمحِسِنیَن« است.  را به کار بندند، »َلَنهِدَینَّ

کمک های الهی و ایجاد شرایطی که فرد بتواند در راهی که انتخاب  2331  2
کرده، به پیش رود بیانگر سنت امداد عام الهی است که پیام قابل برداشت از 

َک«است.  ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ آیۀ شریفۀ »ُکالًّ
مهلت دادن و افزودن بر امکانات گمراهان  سنت امالء و استدراج 2332  1

جدا شدن انسان های خوب و بد  سنت ابتالء
َقواَلَفَتحَناَعَلیِهم 2333 هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ

َ
مطابق آیۀ شریفۀ »َوَلوأ  4

ایمان و گرایش مردم به تقوا، موجب گشایش  َماِءَواأَلرِض«،  َبَرَکاٍتِمَنالسَّ
برکات الهی از آسمان و زمین می شود. 

امداد خاص خداوند برای کسانی که با نیت پاک، قدم در راه حق  2334  2
گذاشته و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار را هدف قرار می دهند، بیانگر 
َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍت هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ

َ
أ نَّ
َ
سنت توفیق الهی است و آیۀ »َوَلوأ

گر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، همانا بر  َماِءَواأَلرِض: ا ِمَنالسَّ
ایشان می گشودیم برکاتی از آسمان و زمین« به این سنت الهی اشاره دارد. 

آیۀ شریفۀ صورت سؤال، به سنت امداد خاص الهی یا به عبارت  2335  3
دیگر، توفیق الهی اشاره می کند که بنابر آن، در صورتی که فرد در راه خداوند 

تالش کند، نصرت و هدایت الهی شامل حال او می گردد. 
ُهمُسُبَلَنا« )معلول(  ِذیَنَجاَهُدواِفیَنا« )علت(  »َلَنهِدَینَّ »َوالَّ

َکَوَماَکاَنَعَطاُء 2336 ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ آیۀ شریفۀ »ُکاّلً  1
َکَمحُظوراً: کمک می کنیم هم به اینان ]نیکوکاران[ و هم به آنان ]بدکاران[ از  َربِّ
عطای پروردگارت و عطای پرودگارت ]از کسی[ منع شده نیست« به سنت امداد 
الهی اشاره دارد که بنابر آن، خداوند برای کسانی که با اختیار خود، راه حق یا 

باطل را برگزینند، امکانات و لوازم رسیدن به خواسته هایشان را فراهم می کند. 

از آنجایی که عبارت صورت سؤال، به فراهم کردن امکانات و لوازم  2337  3

دستیابی به خواسته ها برای دو گروه ابرار )نیکوکاران( و اشرار )گناهکاران( اشاره 

کرده است، سنت موردنظر، یک سنت عام است. می دانیم که توفیق الهی یک 

سنت خاص و مربوط به نیکوکاران است؛ پس پاسخ سؤال، امداد الهی است 

َک َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ با آیۀ شریفۀ »ُکالًّ که 

َمحُظوراً« مرتبط است.

در حدیث مورد اشاره در صورت سؤال، به موضوع »سنگین تر  2338  1

کید گشته است.  شدن امتحان افراد مؤمن با افزایش درجۀ ایمان آن ها« تأ

هر کس ادعای ایمان کند، مورد آزمایش های ویژه و امتحانات خاص قرار می گیرد. 

اَوُهماَلُیفَتُنوَن« نیز بر  نَیُقوُلواآَمنَّ
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
آیۀ شریفۀ »أ

امتحان ویژۀ افرادی که ادعای ایمان می کنند اشاره دارد. 

آیۀ شریفۀ صورت سؤال، مربوط به سنّت عام امداد الهی است که  2339  3

هم شامل حال نیکوکاران می گردد و هم شامل حال بدکاران. 

انسان های  برخی  به  دنیایی  لذت های  و  دنیا  آوردن  روی  این سنت،  مطابق 

گناهکار، نشانۀ مورد لطف خدا قرار گرفتن آنان نیست. 

عبارت »هر کس با اراده و اختیار خود، راه باطل را برگزیند خداوند شرایطی 

در  که  رود«  پیش  به  گرفته  پیش  که  مسیری  در  که  می کند  فراهم  او  برای 

گزینه های )1( و )2( مطرح شده نیز می تواند بیانگر سنت مورد اشاره در آیۀ 

َکَمحُظوراً« باشد و  َکَوَماَکاَنَعَطاُءَربِّ ٰهُؤاَلِءَوَهُؤاَلِءِمنَعَطاِءَربِّ ُنِمدُّ »ُکالًّ

تنها از قسمت دوم گزینه ها می توان به جواب سؤال رسید. 

این که هرکس، با اراده و اختیار خود، راه حق یا باطل را برگزیند،  2340  2

شرایطی برای او فراهم می شود تا در مسیری که در پیش گرفته، به پیش برود 

و سرشت خود را آشکار کند، مربوط به سنت امداد عام الهی است و با آیۀ 

شریفۀ گزینۀ دّوم ارتباط دارد. 

الهی  2341 توفیق  سنت  و  است  نمودن  آسان  معنای  به  توفیق  واژۀ   1

می دهد،  نشان  خود  از  انسان  که  تالشی  و  با سعی  همراه  که  است  آن گونه 

خداوند نیز شرایط و اسباب را چنان فراهم می سازد که وی بتواند آسان تر به 

َقوا هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ
َ
أ نَّ

َ
مقصد برسد. پیام برداشت شده از آیۀ شریفۀ »َوَلوأ

کی از سنت توفیق الهی است  َماِءَواأَلرِض« حا َلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍتِمَنالسَّ

که رسیدن برکت را ثمرۀ ایمان و تقوا می داند. 

شود،  2342 الهی  خاص  امتحانات  وارد  ایمان،  ادعای  با  انسان  این که   4

ن
َ
نُیتَرُکواأ

َ
اُسأ َحِسَبالنَّ

َ
مربوط به سنت ابتالء الهی است و با آیۀ شریفۀ »أ

اَوُهماَلُیفَتُنوَن« مرتبط است.  َیُقوُلواآَمنَّ

2343  نَّ
َ
ُهمُسُبَلَنا« و »َوَلوأ ِذیَنَجاَهُدواِفیَناَلَنهِدَینَّ هر دو آیۀ شریفه »َوالَّ  1

َقواَلَفَتحَناَعَلیِهمَبَرَکاٍت« به سّنت توفیق الهی اشاره دارند.  هَلالُقَریآَمُنواَواتَّ
َ
أ
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َقوا َلَفَتحَنا َعَلیِهم َبَرَکاٍت«  هَل الُقَرى آَمُنوا َو اتَّ
َ
نَّ أ

َ
شایددرنگاهاولبهآیۀ»َو َلو أ

بهدنبالگزینهایبودیدکهبهسنتتأثیر اعمال انسان در زندگی اواشاره
دارد.امااینآیهبهسنتتوفیقالهینیزاشارهدارد؛زیراخداونددراینآیه

گشودندرهایبرکترامعلولوثمرۀایمانوتقوامیداند.
و 2344 است قانونمندی دارای خلقت جهان الهی، تقدیر براساس 4

پدیدههایجهاندردایرۀقوانینخاصیحرکتمیکنندومسیرتکاملیرا
میپیمایندیابریکدیگرتأثیرمیگذارند.اینقوانین،اختصاصبهپدیدههای
طبیعینداردوقرآنکریمازاینقوانینباعنوانسنت الهییادکردهاست.

گیرترینقانونخداونداستکهثابت 2345 سنتابتالءعام ترین و فرا 4
وهمیشگیبودهوشاملهمۀانسانهادرهمۀدورانهامیشود.اینسنت
گاه شدن از  الهیکهتوسطخداوندعلیمبرزندگیافرادجاریشدهبرایآ
و استعدادها به ظهور رساندن  و  دادن  رشد  برای بلکه نیست، افراد  درون 

نشان دادن تمایالت درونی افراداست.
گرانسانادعایایمانوبندگیکند،واردامتحانهاوآزمایشهای 2346 ا 2

ا َو ُهم اَل ُیفَتُنوَن «.آیۀ ن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ن ُیتَرُکوا أ

َ
اُس أ  َحِسَب النَّ

َ
خاصالهیمیشود» أ

َماِء َو اأَلرِض «، َقوا َلَفَتحَنا َعَلیِهم َبَرَکاٍت ِمَن السَّ هَل الُقَرى آَمُنوا َو اتَّ
َ
نَّ أ

َ
شریفۀ» َو َلو أ

شرطبازشدندرهایبرکتآسمانوزمینرا،ایمانوتقوایمردممعرفیمیکند.
سنتالهی»امالء و استدراج«بهمعنای»مهلتدادنوحرکت 2347 3

تدریجیبهسویعذابالهی«است.مطابقاینسنت،خداوندبهگناهکاران
وسیلۀ  را، اینفرصت اماآنها، اشتباهاتمیدهد، زندگیوجبران فرصت

غوطه ور شدن بیشتر در تاریکی هاقرارمیدهند.
رشدوکمالانسانویاعقبماندگیوخسراناو،درسنت ابتالءکه 2348 3

ا َو ُهم اَل ُیفَتُنوَن «بهآناشاره ن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ن ُیتَرُکوا أ

َ
اُس أ  َحِسَب النَّ

َ
آیۀشریفۀ» أ

دارد،مطرحمیشود.ایجادزمینۀمناسببرایرشدوتعالی،از جلوه های توفیق 
ُهم ُسُبَلَنا «بهآناشارهدارد. ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنهِدَینَّ الهیاستوآیۀ» َو الَّ

آیهایکهحضرتزینبدرخطبهاشخطاببهیزیدآنراخواند، 2349 3
به میدهیم مهلت آنها به گر ا که نکنند تصور شدند کافر که »آنان آیۀ
نفعآنهاست،فقطبهاینخاطربهآنانمهلتمیدهیمتابرگناهانخود
بیافزایند؛برایآنانعذابیخوارکنندهخواهدبود«میباشدکهطبقهمینآیۀ

شریفه،آیندۀیزید،گرفتاریدرعذابیخوارکنندهاست.
امامصادق)ع(انسانمؤمنراازآنجهتکهبا افزایش درجۀ  2350 2

ایمان او، امتحانات او سخت تر می شودبهکفۀترازوتشبیهکردهاست.این
ن 

َ
اُس أ  َحِسَب النَّ

َ
موضوعمربوطبهسنتابتالءالهیاستکهازآیۀشریفۀ» أ

ا َو ُهم اَل ُیفَتُنوَن «برداشتمیشود. ن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ُیتَرُکوا أ
ُبوا ِبآَیاِتَنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث اَل َیعَلُموَن َو  2351 ِذیَن َکذَّ آیۀشریفۀ» َو الَّ 3

مِلی َلُهم ِإنَّ َکیِدى َمِتیٌن «درقسمتاولبهاینموضوعاشارهداردکهگرفتارشدن
ُ
أ

گناهکارانبهاستدراجازراهیصورتمیپذیردکهآنهامتوجهاشنمیشوندوبه
قولمعروفچوبخداصداندارد» ِمن َحیُث اَل َیعَلُموَن «؛همچنینعبارتشریفۀ
»یاَمنَسبََقتَرحَمتَُهَغَضبَُه«بهسنتسبقترحمتبرغضبخداونداشارهدارد

وپیامیبرایآیۀشریفۀ»َمنجاَءبِالَحَسنَِةفَلَُهَعشُراَمثالِهاَو...«است.

آیۀشریفۀبهکاررفتهدرصورتسؤال،ترجمۀآیات15و16  2352 2
سورۀهوداستکهبیانگرسنتامداد الهیدررابطهباگناهکاراناست.از
جملهثمراتاینسنت،آناستکه فرد در همان مسیری که انتخاب کرده به 

پیش می رود.

آیۀشریفۀمورداشارهدرصورتسؤال،بهسنتابتالءالهیاشاره 2353 2
دارد.اینسنت)ابتالء(برایتمامانسانهاوهمۀدورانهااست.

توفیقدرلغتبهمعنایآسانکردنودرمفهومدینینیزبه 2354 2
معنایآسانکردنمسیررسیدنبهمقصودبرایانسانمؤمنوتالشگراست.
خداوندسنتامدادالهیرابراینقراردادهکههرکسچهدرراهحقوچه
درراهباطل،بتواندازامکاناتالهیاستفادهکرده،در مسیر خود به پیش رود. 

از درون  2355 گاه شدن  آ برای  علیم  امتحان خداوند  که کنید توجه 2
افراد نیست،بلکهبرایرشددادنوبروزوظهوراستعدادهاونشاندادن

تمایالتدرونیافراداستوفرددرآندرستییانادرستیآنچهراکهادعا
کردهمشخصمیسازد.

کم 2356 حا نظام و »قانونمندی داریم: درسی کتاب متن مطابق 3
و انسان پویایی و حرکت زمینهساز و الهی تقدیر تجلی خلقت، جهان بر
بهکارگیریارادهواختیاراوست.«اینقوانین،بهپدیدههایطبیعیاختصاص

نداردودرزندگیفردیواجتماعیانسانهانیزبرقراراست.
کمبرزندگیانسانهاموجب: 2357 شناختقوانینحا 4

نگرشصحیحمانسبتبهتلخیهاوشیرینیهاوسایرحوادثزندگی
میشود.)گزینۀ3(

دیدگاهمارانسبتبهوقایعوحوادثجهانازدیگرانممتازمیسازد.
)گزینۀ1(

تأثیر دیگران با و خلقت با باخود، خدا، با ما روابط در شناخت این 
بهسزاییدارد.)گزینۀ2(

بنابراینگزینۀ)4(صحیحاست.
گربگوییم:»خداوندامکاناتولوازمرسیدنبهخواستههاوهدفها 2358 ا 1

گربگوییم:»برامکاناتگمراهانمیافزاید«،بهترتیببه رافراهممیکند.«وا
سنتهای»امداد الهی«و»امالء و استدراج الهی« اشارهکردهایمکهدومینآن

همراه با مهلت دادناست.

مطابقباآیۀ160سورۀانعام»َمنجاَءبِالَحَسنَِةفَلَُهَعشُراَمثالِهاَو...« 2359 2
خداوندبابدکارانبراساسعدلخودرفتارمیکندوبهآنانستمنمیشود»َو
هُمالیُظلَموَن«؛چراکهاینافرادتنهابهاندازۀعملبدشانکیفرمیشوند
َکاَن  داریم:» َما  ِمثلَها«.همچنیندرموردعبارتدوم ااِّل یُجزی »فاَل
این که نیست« منعشده کسی از پروردگارت عطای و َمحُظوراً : َک  َربِّ َعَطاُء 

گیر بودن امداد الهیرابیانمیکند. موضوع،علت فرا
َک  2360 َربِّ َک َو َما َکاَن َعَطاُء  َربِّ آیۀ» ُکالًّ ُنِمدُّ ٰهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمن َعَطاِء  1

َمحُظوراً «،لطفخداوندراعّلتامدادرسانیبههمۀبندگانمعرفیمیکندو
اینلطفراهمیشگیومنعنشدهمیداند.
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صورت  به  که  است  هدایت  لطف  شده،  مطرح  گزینه  این  در  که  لطفی   )2
مشروط مطرح شده است. در واقع رسیدن به راه های هدایت مشروط به تالش 

و مجاهدت فرد است.
3( در این آیه دریافت برکاتی از آسمان ها و زمین مشروط به داشتن ایمان 

و تقوا است.
4( در این آیه رسیدن به پاداش نیک مشروط به انجام نیکی ها توسط خود فرد است.

طبق متن کتاب درسی داریم: همین که هر لحظه، دربارۀ افرادی  2361  3
گر  که با آنان روبه رو می شویم، قضاوت می کنیم خود نوعی امتحان است؛ و ا
کرده در فکر و اندیشۀ خود با سوء ظن با دیگران مواجه شویم در  خدای نا

آزمایش شکست خورده ایم.
جملۀ »جای جای زندگی انسان محّلی برای امتحان است« جمله ای صحیح است.

سخن امام صادق )ع( به سنت ابتالء الهی اشاره دارد. مطابق این  2362  3
گر کسی وارد وادی  سنت، همۀ انسان ها در همۀ دوران ها آزمایش می شوند و ا
اُس   َحِسَب النَّ

َ
ایمان شود، بر سختی امتحانات او افزوده می شود. آیۀ شریفۀ » أ

کید می ورزد.  ا َو ُهم اَل ُیفَتُنوَن « بر این موضوع تأ ن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ن ُیتَرُکوا أ

َ
أ

ک قدم در راه  2363 امداد خاص خدای متعال برای آنان که با نیت پا  2
حق می گذارند، توفیق نامیده می شود. یکی از نمودهای این امداد، نصرت و 
ُهم ُسُبَلَنا «  ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنهِدَینَّ هدایت الهی است که از آیۀ شریفۀ » َو الَّ

قابل برداشت است. 
آیۀ  2364 امام صادق )ع( که در صورت سؤال آمده و  مطابق حدیث   1

ا َو ُهم اَل ُیفَتُنوَن «، ادعای ایمان، ورود  ن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ن ُیتَرُکوا أ

َ
اُس أ  َحِسَب النَّ

َ
» أ

به امتحان خاص الهی را به دنبال دارد. 
نقش  2365 درونی  عامل  خاص(،  )امداد  الهی  توفیق  کسب  در   3

با  مرتبط  است«،  باز  همواره  گناهکار  بازگشت  »راه  این که  دارد.  تعیین کننده 
سنت سبقت رحمت بر غضب است که این سنت، سنتی عام است.

فراهم سازی شرایط و اسباب از جانب خداوند برای حرکت آسان تر  2366  4
از  که  بوده  الهی،  توفیق  سنت  نتیجۀ  در  مقصد،  سوی  به  حق جو  انسان 
ِذیَن َجاَهُدوا  جلوه های آن نصرت و هدایت الهی می باشد و در آیۀ شریفۀ » َو الَّ

ُهم ُسُبَلَنا « به آن اشاره شده است.  ِفیَنا َلَنهِدَینَّ
کسانی که مشمول سنت امالء و استدراج قرار می گیرند، افرادی  2367  4

هستند که در مسیر گناه و باطل پیش می روند و از کار خود راضی و خرسند 
هستند و همچنین با حق لجاجت و دشمنی می ورزند.

خداوند به این افراد فرصت و امکاناتی می دهد تا در گناهان غوطه ور شوند و 
روز به روز بار گناهان آنان سنگین تر شود.

کت ابدی، موضوع سنت امالء و استدراج  2368 گرفتاری تدریجی به هال  1
ُبوا ِبآَیاِتَنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیُث اَل َیعَلُموَن «  ِذیَن َکذَّ است و با آیۀ شریفۀ » َو الَّ

مطابقت دارد. 
مطابق با سنت ابتالء، هر شخصی که ادعای ایمان کند، مشمول سنت ابتالء می شود.

رحمت واسعۀ الهی، سنت امداد عام الهی را رقم می زند که با آیۀ  2369  1
َک َمحُظوراً «  َک َو َما َکاَن َعَطاُء َربِّ شریفۀ » ُکالًّ ُنِمدُّ ٰهُؤاَلِء َو َهُؤاَلِء ِمن َعَطاِء َربِّ

مرتبط است. 
کت  2370 عام ترین سنت خداوند، سنت ابتالء و سنت منتهی به هال  3

َذاِئَقُة  َنفٍس  آیات شریفۀ » ُکلُّ  بنابراین،  است.  امالء و استدراج  سنت  ابدی، 
به  َسَنسَتدِرُجُهم «  ِبآَیاِتَنا  ُبوا  َکذَّ ِذیَن  الَّ » َو  و  الَخیرِ «  َو  رِّ  ِبالشَّ َنبُلوُکم  َو  الَموِت 

ترتیب پاسخ سؤال هستند.
گر کسی با نیت پاک در مسیر حق سعی و تالش و حرکت کند،  از  2371 ا  3

گر کسی اعالم ایمان  امداد خاص )توفیق( الهی بهره مند می شود. همچنین ا
به خداوند کند، در معرض امتحانات خاص و دشوارتر الهی قرار می گیرد که با 

سنت ابتالء مرتبط است. 
گر مردم شهرها  2372 آیۀ شریفۀ صورت سؤال که ترجمۀ آن به صورت »ا  2

ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، همانا برایشان می گشودیم برکاتی از آسمان 
و زمین ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختیم به کیفر آن چه به دست 
آوردند.« است، به دو سنت الهی تأثیر اعمال انسان در زندگی او و توفیق الهی 

اشاره دارد.
حدیث مطرح شده در صورت سؤال، بیانگر مفهوم »تأثیر بدی در  2373  3

ِبَما َکاُنوا َیکِسُبوَن «  َخذَناُهم 
َ
َفأ ُبوا  آیۀ شریفۀ  » َو ٰلِکن َکذَّ با  زندگی« است که 

ارتباط معنایی دارد. 
» ِإنَّ َکیِدی َمِتیٌن «  امالء و  استدراج ]درستی هر 4 گزینه[ 2374  3

» َو ُهم اَل ُیظَلُموَن «  سبقت رحمت بر غضب
َخذَناُهم ِبَما َکاُنوا َیکِسُبوَن «  تأثیر بدی در زندگی انسان

َ
» َفأ

این جمله از خاطره ای است که کتاب درسی در رابطه با شهید ابراهیم  2375  4
هادی بیان نموده است و بیانگر آن ست که انسان مؤمن هر لحظه از عمر خود را 
نوعی آزمایش الهی تّلقی می کند و همواره تالش دارد تا در آن سربلند و پیروز باشد.

ُبوا  2376 ِذیَن َکذَّ حرکت تدریجی به سوی عذاب الهی از دقت در آیۀ » َو الَّ  2
بیانگر سنت  َیعَلُموَن « مستفاد می گردد که  اَل  َحیُث  ِمن  َسَنسَتدِرُجُهم  ِبآَیاِتَنا 

امالء و استدراج است. همچنین اگر بگوییم: برطرف کردن اندوه و غصۀ دیگران 

اشاره  او  زندگی  در  انسان  اعمال  تأثیر  سنت  به  می بخشد،  بهبود  را  زندگی 

کرده ایم.

حضرت زینب )س( در انتهای خطبۀ خود خطاب به یزید در شام  2377  2
فرمودند: »مگر سخن خدای را فراموش کرده ای که فرمود آنان که کافر شدند تصور 
گر به آنان مهلت می دهیم ...« بنابراین از مصادیق این افراد، یزید است. نکنند که ا

کسی  2378 خدا،  پیاپی  احسان  بسا  »چه  می فرمایند:  )ع(  علی  امام   4
فریب  مردم  ستایش  با  و  سازد  مغرور  را  او  خدا  پرده پوشی  و  کند  گرفتار  را 
خورد و خدا هیچ کس را مانند کسی که به او مهلت داده، امتحان و آزمایش 
الهی استفاده از  از بزرگ ترین امتحان های  نکرده است.« مطابق این حدیث، 


