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قرائت

قَد َخـَلت ِمن قَبِلـكُم ُسَنٌ فَسيـروا ِف االَرِض   فَانظُـروا 
َو  ِللـنّاِس  بَياٌن  ه!ـذا    137 بيـَن   الـُمـكَّذِ عاقِبَةُ  اكَن  كَيـَف 
138 َو ال َتِـنوا َو ال َتـَزنوا  هُـًدى َو َموِعـَظـٌة ِللـُمـتَّقيـَن 
139  ِان َيـَسسكُم َقٌح فََقد  َو اَنُتُ االَعـَلوَن ِان كُنُت ُمؤِمـنيـَن 
ج َو تِلـَك االَيّاُم نُداِولُـها بَيـَن انلّاِس 

َمـسَّ الـَقوَم َقٌح ِمثـلُـهو
َو اهللُ  َِّءط  ـدا يَـتَِّخـَذ ِمنكُم ُشَ َو  ذيـَن آَمـنوا  الَـّ ِلـيَعـَلـَم اهللُ  َو 
آَمـنوا  الَّـذيـَن  اهللُ  ـَص  ِلـيُـَمـّحِ 140   َو  الّظاِلـميـَن   اليُـِحـبُّ 
َو  الـَجـنََّة  تَدُخـلُوا  اَن  َحـِسبُت  اَم   141 الـاكِفيـَن  َيـَحـَق  َو 
 142 ذيـَن اجَهـدوا ِمنكُم َو يَعـَلـَم الّصاِبيـَن  َلـّما يَعـَلـِم اهللُ الَـّ
َو َلـَقد كُنُت َتَـنَّوَن الـَموَت ِمن قَبِل اَن تَلـَقوهُ فََقد َراَيـتُموهُ 
ِمن  َخـَلت  قَد  َرسوٌل  ِااّل  ـٌد  ُمـَحـمَّ ما  َو   143 تَنظُـروَن  اَنُت  َو 
قَبِلـِه ارلُُّسُلج  اَ فَِان ماَت اَو قُِتَل انَقَلُت َعـلى! اَعـقابِكُمج َو َمن 
َسيَجـِزى  َو  َشيـئًاط  اهللَ  يَـُضَّ  فََلن  َعـِقبَيـِه  َعـلى!  يَنَقِلب 
144  َو ما اكَن ِلـنَفٍس اَن َتوَت ِااّل بِِاذِن اهلِل  اهللُ الّشاِكريـَن 
نيا نُؤتِه !  ِمهنا َو َمن يُـِرد  ـًلط َو َمن يُـِر د  ثَـواَب ادلُّ ِكتابًا ُمَؤجَّ

145 ثَـواَب اآلِخـَرِة نُؤتِه !  ِمهناج َو َسنَجـِزى الّشاِكريـَن

ن؛ آيات 137 تا 145 ه  آل عمرا سور
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ترجمه

قطعاً پيش از شما سّنت هایى وجود داشته ]و سپری  شده[ است ]امت ها، روش هایی 
زمين  در  پس،  است[.  ساخته  جاری  را  سنت هایی  آن،  بر اساس  خدا  و  داشتند 

 137 بگردید و بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟ 
 138 این ]قرآن [ بيانی است برای عموم مردم و براى پرهيزکاران، رهنمود و اندرزى است. 

 139 و اگر مؤمنيد، سستى نكنيد و غمگين نشوید، كه شما برترید. 
اگر به شما )در جنگ احد( آسيبى رسيد، به دشمنان شما نيز )در بدر( شكست و 
آسيبی سخت وارد گردید، و ما این روزها ]ى شكست و پيروزى [ را ميان مردم به 
نوبت مى گردانيم ]و این به خاطر مصالحی است که خدا می داند[ تا خداوند كسانى 
را كه ]واقعاً[ ایمان آورده اند معلوم بدارد، و از ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند 

140 ستمكاران را دوست نمى دارد. 
 و تا خدا كسانى را كه ایمان آورده اند، خالص گرداند و كافران را به تدریج  نابود 

 141 سازد. 
آیا چنين پنداشتيد كه ]تنها با اّدعاى ایمان[ وارد بهشت خواهيد شد، در حالى كه خداوند 

 142 هنوز مجاهدان از شما را معلوم نساخته و صابران را مشّخص نکرده است؟! 
با آن روبه رو شوید، آرزو  آنكه  و شما مرگ ]و شهادت در راه خدا[ را، پيش از 
مى كردید؛ سپس آن را ]با چشم خود[ دیدید و در حالى كه به آن نگاه مى كردید ]به آن 

 143 تن ندادید! چقدر ميان گفتار و كردار شما فاصله است؟![
و محمد، جز فرستاده اى كه پيش از او ]هم [ پيامبرانى ]آمده و[ گذشتند، نيست. آیا 
اگر او بميرد یا كشته شود، به عقب باز مى گردید؟ ]و عقيده خود را رها كرده، به دوران 
جاهلّيت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟[ و هر كس از عقيده خود بازگردد، هرگز هيچ 

 144 زیانى به خدا نمى رساند، و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى دهد. 
و هيچ نفسى جز به فرمان خدا نميرد. ]خداوند، مرگ را[ به عنوان سرنوشتى معين 
]مقرر كرده است [. و هر كه پاداش این دنيا را بخواهد ]و در زندگى خود، در این 
راه گام بردارد[ به او از آن مى دهيم و هر كه پاداش آن سراى را بخواهد، از آن به او 

145 مى دهيم و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد. 



70

سنت های خداوند در زندگی

در درس قبل با حقيقت اختيار و رابطٔه آن با قضا و قدر الهی آشنا شدیم و دانستيم که قانونمندِی 
حاکم بر جهان خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمينه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگيری اراده و 

اختيار اوست. در این درس می خواهيم به دو سؤال زیر پاسخ دهيم:
1ــ قوانين و سنت های الهی حاکم بر زندگی انسان کدام اند؟

2ــ آشنایی با این قوانين و سنت ها چه تأثيری در برنامه ریزی ما در زندگی و پيمودن راه موفّقيت 
دارد؟
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تدّبر در قرآن 

آیات زیر را ترجمه کنيد.
.................................... کُلُّ  نَفٍس ذائَِقُة الَموتِ 
.................................... ِرّ َو الَخیـِر ِفتـنَةً  َو نَبـلوکُم بِالشَّ
.................................... َو ِالَینا ُترَجـعوَن1 

.................................... َاَحـِسـَب الـّنـاُس َان ُیـتـَرکوا 

.................................... َان َیـقولوا آَمـّنـا 

.................................... َو ُهـم الُیـفـتَـنوَن2 

هر یک از اینان و آنان )خواهان آخرت و دنيا( را   کُـلًّ ُنـِمـدُّ ٰهـُؤالِء َو ٰهـُؤالءِ 
مدد می رسانيم  

از عطای پروردگارت ِمـن َعـطاِء َربِّـکَ 
و عطای پروردگارت ]از کسی[ منع نشده است. َو ما کاَن َعـطاُء َربِّـکَ َمحـظوًرا3 

.................................... وَ  الَّـذیـَن جاَهـدوا فیـنا 

.................................... لَـنَـهـِدَیـنَّـُهـم ُسـُبـلَـنا 

.................................... ـَه لَـَمـَع الـُمحـِسـنیـَن4  َو ِانَّ الـّلٰ

.................................... َوال َیحـَسـبَـنَّ الَّـذیَن کَـَفـروا 
اگر به آنان مهلت مى دهيم، اَ نَّـما ُنـمـلى لَـُهـم 

.................................... َخـیٌر اِلَنـُفـِسـِهـم 

.................................... ِانَّـما ُنـملى لَـُهـم 

.................................... لِـَیزدادوا ِاثـًما 

.................................... َو لَـُهـم َعـذاٌب ُمـهیٌن5 

١ــ سورٔه انبياء ، آیٔه 35.
2ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه2.
٣ــ سورٔه اسراء، آیٔه20.

4ــ سورٔه عنکبوت، آیٔه٦٩.
5  ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 178.
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.................................... بوا بِـآیاتِـنا  َوالَّـذیَن کَـذَّ
به تدریج گرفتار عذابشان خواهيم کرد، َسـنَـسـتَـدِرُجـُهـم 

.................................... ِمـن َحـیُث الَیـعـلَـمونَ 
و به آنها مهلت مى دهم َو ُامـلى لَـُهـم 

همانا تدبير من استوار است. ِانَّ کَـیدى َمـتیٌن1 

.................................... َمـن جاءَ بِـالـَحـَسـنَـةِ 

.................................... َفـلَـه و َعـشـُر َامـثالِـها 

.................................... ةِ  َـٴ ـِیّـ� َو َمـن جاءَ بِـالـسَّ

.................................... َفـل ُیـجـزٰى ِااّل ِمـثـلَـها 

.................................... َو ُهـم ال ُیـظـلَـموَن2 

.................................... َو لَـو َانَّ َاهـَل الـُقـرٰى3 آَمـنوا 

.................................... َو  اتَّـَقوا 

.................................... لَـَفـتَـحـنا َعـلَـیـِهـم 

.................................... ـماِء َو االَرضِ  بَـَرکاٍت ِمـَن الـسَّ

.................................... بوا َفـاََخـذناُهـم  وَ  ٰلکِـن کَـذَّ

.................................... بِـما کانوا َیکـِسـبوَن4 

١ــ سورٔه اعراف، آیات 182 و 183.
٢ــ سورٔه انعام، آیٔه 160.

٣ــ اهل الُقری: مردم شهرها
٤ــ سورٔه اعراف، آیٔه96.
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با تفکر در آیات صفحه قبل، پيام های زیر را تکميل کنيد. 
١ــ هر انسانی در زندگی خود همواره به وسيلٔه امور ………… یا با امور ............ در 

معرض ............است.
سوره……/ آیه……

2ــ هرکس ادعای ایمان کند، ………… قرار می گيرد.
سوره……/ آیه……

3ــ رحمت واسعٔه الهی به همٔه افراد جامعه، چه نيکوکار و چه بدکار،…… 
سوره……/ آیه……

4ــ خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند، به طور خاص………… می کند. 
سوره……/ آیه……

5  ــ خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت ………
سوره……/ آیه……

قرار می دهند و………  به دست خویش، خود را در معرض هالکت  برخی گناهکاران  6  ــ 
گرفتار عذاب می شوند.

سوره……/ آیه……
7ــ خداوند پاداش کار نيک را چند برابر و کيفر کار بد را به اندازه خودش می دهد و این نشانه 

......الهی است.
سوره……/ آیه……

8  ــ مطابق با قانون الهی، آینده انسان براساس .....................رقم می خورد.
سوره……/ آیه……

سنت های الهی 
دانستيم که براساس تقدیر الهی، جهان خلقت قانونمند است و پدیده های آن در دایرٔه قوانين خاصی 
مسير تکاملی خود را می پيمایند. این قانونمندی اختصاص به پدیده های طبيعی ندارد و زندگی فردی و 
اجتماعی انسان ها را هم دربرمی گيرد. قرآن کریم از این قوانين با عنوان »سنت های الهی« یاد کرده و 

مردم را به شناخت آنها، به خصوص سنت های مربوط به زندگی انسان دعوت نموده است.1

1ــ سورٔه احزاب، آیٔه 62؛ سورٔه فتح، آیٔه 23؛سورٔه نساء، آیٔه 26؛ سورٔه آل عمران، آیٔه 137.
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شناخت قوانین جهان خلقت از طریق علومی مانند فيزیک، شيمی و زیست شناسی سبب آشنایی ما 
با نشانه های الهی و نيز بهره گرفتن از طبيعت می شود. اّما شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها، 
موجب نگرش صحيح ما نسبت به تلخی ها و شيرینی ها، شکست ها و موفقيت ها، بيماری و سالمت و 
به طور کلی همٔه حوادث زندگی می شود و دیدگاه ما را نسبت به  وقایع و حوادث جهان از دیگران ممتاز 
می سازد و باالخره این شناخت در روابط ما با خدا، با خود، با خلقت و با دیگران تأثير بسزایی دارد.

برخی از سنت های الهی عبارت اند از:
١ــ ابتل: ابتال در لغت به معنای امتحان است و در اصطالح دینی، به معنای قرار دادن فرد در 
شرایط و موقعيتی است که صفات درونی خود را بروز دهد و درستی یا نادرستی آنچه را که ادعا کرده 
مشخص سازد. البته ميان امتحان الهی و امتحان بشری تفاوت وجود دارد و آن این است که در امتحان 
بشری ما غالباً از حقيقت درون افراد بی خبر هستيم و می کوشيم تا از طریق امتحان کردن آنها به آگاهی 
الزم برسيم؛ ولی امتحان خداونِد عليم برای آگاه شدن از درون افراد نيست، بلکه برای رشد دادن و به 

ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است.1
سنت ابتال عام ترین و فراگيرترین قانون خداوند است که ثابت و هميشگی است و شامل همٔه انسان ها 
در همٔه دوران ها می شود. به عبارت دیگر، زندگی هر انسانی، چه مؤمن و چه کافر، چه فقير و چه غنی، 
صحنٔه انواع امتحان ها و آزمایش هاست. هویت و شخصيت انسان ها با این ابتالئات ساخته می شود و 
شناخته می گردد. از این رو، کوچک ترین حادثه ای که پيرامون ما رخ می دهد، امتحانی برای ماست تا 
روشن شود که ما نسبت به آن حادثه چه تصميمی می گيریم و چگونه عمل می کنيم. عمل درست، رشد 

و کمال و عمل غلط، عقب ماندگی و خسران ما را به دنبال دارد.

کدام آیٔه فعاليِت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سنت اشاره دارد؟ …………………

موفقيت در هر مرحله ای از امتحان الهی یا ابتال سبب ورود فرد به مرحله ای برتر می شود و او را 
با امتحان های جدیدتر روبه رو می کند؛ درست مانند دانش آموزی که با موفقيت در هر امتحانی وارد 
مرحله ای باالتر از امتحانات می گردد تا به موفقيت نهایی برسد. به طور مثال، اگر انسان ایمان به خداوند 
و بندگی او را اعالم کند، بنا به سنت ابتال، وارد امتحان ها و آزمایش های خاص آن می شود و به ميزانی 
که در آزمون های اّوليه سربلند بيرون آید، قدم در آزمون های بعد می گذارد و برای کسب کماالت برتر 

آماده می شود.

1ــ الميزان، عالمه طباطبایی، جلد اّول، ذیل آیٔه »َو ِاِذ ابَتلٰی ِابراهيَم ...« )سورٔه بقره، آیٔه 124(.
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امام صادق  درباره رابطه مراتب ایمان و مراتب امتحان مى فرماید:
به راستى که مؤمن ِانَّـَمـا الـُمـؤِمـُن 

به منزلٔه کفٔه ترازوست ـةِ الـمیزانِ  بِـَمـنـِزلَـةِ کَـفَّ
هر اندازه ایمانش افزوده شود،  

ٰ
کُـلَّـما زیـَد فى ایمانِـه

امتحانش نيز افزوده مى شود.  1
ٰ
زیَد فى بَـلئِـه

ممکن است بپرسيد: خداوند با چه چيزی ما را امتحان می کند؟ پاسخ این است که او با هر امر 
خير یا شری ما را می آزماید؛ بيماری یا سالمت، فقر یا ثروت، از دست دادن پدر و مادر یا داشتن 
پدر و مادر، بارش باران یا وقوع خشک سالی و به طور کلی هر حادثٔه شيرین یا تلخ، مواد امتحانی 
ما به حساب می آیند و نحؤه مواجهٔه ما با آنها پيروزی یا شکست ما را رقم می زند و مهيای امتحانی 

دیگر می سازد.

کدام آیٔه فعاليت »تدبر در قرآن« ابتدای درس، به این نکته اشاره دارد؟…………………

تفکر در متن
در رفتار و عملکرد کسی که مصيبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند، با کسی که آن را یک 

پيشامد طبيعی می شمارد، چه تفاوت هایی وجود دارد؟
1ــ ................................................................
2ــ ................................................................
3ــ ................................................................

1ــ كافی، کلينی، ج 2، ص 254.  

پاسخ به یک پرسش

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

بسياری از افراد، امور روزمرٔه زندگی خود را جریاناتی عادی، و نه آزمایش و امتحان، تلقی می کنند. 
آنها می پندارند که امتحانات الهی تنها به لحظات سرنوشت ساز و استثنایی زندگی اختصاص دارد و 
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فقط در چنين لحظاتی است که ایمان آدمی آزمایش می شود؛ در صورتی که با نگاهی دقيق درمی یابيم که 
هر ساعت از عمر ما با ده ها امتحان الهی همراه است و شکست یا پيروزی ما لحظه به لحظه در پرونده 

اعمالمان ثبت می گردد.
همين که هر لحظه، دربارٔه افرادی که با آنان روبه رو می شویم قضاوت می کنيم خود نوعی امتحان 
است؛ و اگر خدای ناکرده در فکر و اندیشه خود با سوء ظن با دیگران مواجه شویم در آزمایش شکست 
خورده ایم. همچنين در مواجهه با هر عملی از طریق توجه به رعایت حریم واجبات و محرمات امتحان 
قرار  آزمایش  مورد  دیگران  حقوق  رعایت  طریق  از  نيز  مردم  ميان  در  حضور  هنگام  در  می شویم. 
می گيریم. به طور کلی جای جای زندگی انسان محلّی برای امتحان است. انسان مؤمن با توجه به همين 
مسئله است که لحظه لحظه گفتار و کردار خود را در معرض آزمایش الهی می داند و سعی می کند نوع 
و سبک زندگی خود را به گونه ای قرار دهد که در آزمایش الهی سربلند بيرون آید. به این خاطره دربارٔه 

شهيد ابراهيم هادی توجه کنيد: 
لباس ورزشکاری به سمت  با ساک دستی و  اندام مناسبی داشت. هرروز  »ورزشکار بود و قد و 

باشگاه می رفت. یک بار رفقایش به او گفتند: دیروز دو تا دخرت دنبال تو بودند و دربارٔه تو حرف 

می زدند. ماشاءاللّه با این تیپ و هیکل، خوب جلب توّجه می کنی! 

از فردا دیگر ساک ورزشی برمنی داشت! لباس های ورزشی خود را داخل کیسٔه نایلونی می گذاشت 

و یک پیراهن گشاد می پوشید و روی شلوارش می انداخت؛ می گفت منی خواهم با نوع پوششم، ذهن 
یک جوان را مشغول کنم.«1

الهی  دین  به  را  مردم  انبيا  وقتی  است.  الهی  امداد  سنت  دیگر،  سنت  الهى:  عام  امداد  ٢ــ 
فرامی خوانند مردم در برابر این دعوت دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقيقت پاسخ مثبت مى دهند 
و هدایت الهى را مى پذیرند و دسته اى لجاجت ورزیده و در مقابل حق می ایستند. خداوند، سنت و قانون 
خود را بر این قرار داده که هر کس، هر کدام از این دو راه را برگزیند، بتواند از همين امکاناتی که خدا در 
اختيارش قرار داده )مانند قدرت اراده، توان جسمی و فکری، امکانات موجود در جهان خلقت و…( 
استفاده کند تا در همان مسيرى که انتخاب کرده است به پيش رود و باطن خود را آشکار کند. درواقع 
خداوند امکانات و لوازم رسيدن به خواسته ها و هدف های هر دو گروه را فراهم کرده است، حال، کسى 
که راه حق را برمى گزیند لوازم و امکانات رسيدن به حق را می یابد و مراتب کمال را می پيماید و کسی که 

1ــ برگرفته از کتاب »سالم بر ابراهيم«؛ خاطراتی از زندگی شهيد ابراهيم هادی.
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فقط دنيا را انتخاب کرده و برای آن تالش می کند همان را به دست می آورد.1 البته اینان عواقب زیان بار 
تصميم غلط خود را در آخرت مشاهده خواهند کرد. بنابراین روی آوردن دنيا و لذت های دنيوی به برخی 

انسان های گناهکار نشانٔه لطف خداوند به آنان نيست. قرآن کریم در این باره می فرماید:
کسانی که زندگی دنيا و تجمالت آن را بخواهند، حاصل کارهایشان را در همين دنيا به آنان می دهيم 
و کم و کاستی نخواهند دید. اما اینان در آخرت جز آتش دوزخ ندارند و هر چه در دنيا کرده اند بر باد 

رفته و آنچه را که انجام می دهند، باطل است.2

      کدام آیٔه فعاليت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سنت اشاره دارد؟ ................

یعنی  نمودن است؛  معنای آسان  به  توفيق  دینی،  الهى(: در اصطالح  )توفیق  ٣ــ امداد خاص 
همراه با سعى و تالشى که انسان از خود نشان مى دهد، خداوند نيز شرایط و اسباب را چنان فراهم 
نام  الهی«  این امداد خاص خداوند که سنت »توفيق  به مقصد برسد.  بتواند آسان تر  مى سازد که وی 
دارد، شامل حال کسانی می شود که با نّيت پاک، قدم در راه حق می گذارند و سعادت اخروی و رضایت 

پروردگار را هدف خود قرار می دهند.
به دنبال تالش و مجاهدت است.3 خداوند،  الهى  توفيق، نصرت و هدایت  این  از جلوه هاى  یکى 

انسان تالشگر و مجاهد را حمایت مى کند، دست او را مى گيرد و با پشتيبانى خود به پيش مى برد.

کدام  آیٔه فعاليت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این نکته اشاره دارد؟ …………………

از جلوه های دیگر توفيق الهی، ایجاد زمينٔه مناسب برای رشد و تعالی شخص مؤمن می باشد مانند 
یافتن دوست خوب، شرکت در یک جلسٔه قرآنی و خواندن یک کتاب تأثير  گذار و هدایتگر. 

تعيين کننده دارد؛  نقشی  مانند داشتن روحئه حق پذیری هم  الهی، عوامل درونی  توفيق  در کسب 
برای مثال، دو نفر با هم آیاتی از قرآن را از رسول  اکرم   می شنيدند، اّما این آیات ایمان یکی را 
تقویت می کرد ولی بر لجاجت و کفر دیگری می افزود؛ و مثال دیگر: دو نفر با هم از کنار مسجدی 
می گذرند و صدای اذان را می شنوند، یکی به مسجد می رود تا نماز اول وقت خود را بخواند و دیگری 

بدون توجه از  کنار مسجد می گذرد.

1ــ سورٔه اسراء، آیات ١٨ تا ٢٠.
2ــ سورٔه هود، آیات 15 و 16.

3ــ سورٔه آل عمران، آیات 123 تا 125 ؛ سورٔه انفال، آیٔه 44؛ سورٔه بقره ، آیٔه 249. 
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4 ــ سبقت رحمت بر غضب1: از آنجا که خداوند به بندگان خود محبت دارد، با همٔه آنان، چه 
نيکوکار و چه گناهکار، به لطف و مهربانی رفتار می کند. او به بندگان خود اعالم می کند که: 

پروردگار شما، رحمت را بر خود واجب کرده است.2 
یعنی حتی آنجا که خداوند بر کسی سخت می گيرد، باز هم از دریچه لطف و رحمت است؛ مانند 
مادری که بر فرزندش سخت می گيرد و یا در مواردی او را تنبيه می کند تا او را از اشتباه باز دارد و به 
هيچ وجه قصد انتقام گيری از فرزند خود را ندارد. از همين جهت است که راه بازگشت گناهکار به 

خدا هميشه باز است.
گناهکار،   بندگان  آبروی  حفظ  نيک3،  کار  انجام  با  گناهان  برخی  آمرزش  توبه،  با  گناهان  آمرزش 
پذیرش عبادت اندک4 و رضایت سریع از کسی که طلب آمرزش کرده5، نمونه هایی از سبقت رحمت 

خدا بر غضب او است.
یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان کار نيکی انجام می دهد، خداوند 
به فرشته اش فرمان می دهد که فورًا آن را ثبت نماید، اّما وقتی گناهی مرتکب می شود به فرشتٔه خود 
دستور می دهد که صبر کند تا بنده اش توبه کند و جبران نماید؛ و در صورتی که بنده توبه نکرد آن گناه 
را ثبت نماید.6 همچنين خداوند عمل نيک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازٔه خودش جزا 

می دهد.7
      کدام آیٔه فعاليت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سّنت اشاره دارد؟ ................

5 ــ املء و استدراج8: خداوند برای انسانی که به دام گناه می افتد، شرایطی را فراهم می کند 
که بتواند توبه کند و از گناه دوری نماید؛ حتی اگر بارها گناه کرد و توبه نمود، باز هم خداوند از گناه او 
می گذرد. اما اگر کسانی چنان در گناه و باطل پيش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنى 
و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می دهد و بر امکانات و نعمت های آنان می افزاید و آنها این 

1ــ مقصود از غضب الهی، محروم كردن ظالمين و فاسقان از برخی نعمت ها و گرفتار كردن آنها در عذاب های دنيوی و اخروی است. 
2ــ سورٔه انعام، آیٔه 54.

3ــ سورٔه هود، آیٔه 114.
4ــ »... یا َمن یَقبَُل الَيسيَر َو یَعفو َعِن الَکثيِر ...«. مفاتيح الجنان، دعای سحر.

5ــ »... یا سریع الّرضا ...«. دعای کميل.
6ــ کافی، کلينی، ج 2، ص 437.

7ــ سورٔه شوری، آیٔه 40؛ سورٔه انعام، آیٔه 160.
8 ــ دبير محترم؛ امالء و استدراج در این کتاب، سنت واحد گرفته شده و طراحی سؤاالتی که بخواهد این دو را از هم جدا کند، صحيح نيست.
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فرصت و نعمت ها را وسيلٔه غوطه ور شدن در گناهان قرار می دهند، به طوری که اگر در ابتدا، اندک 
اميدی وجود داشت که نور حق در دلشان بتابد، به تدریج چنين اميدی بر باد رفته و به شقاوت ابدى 
الهی  بالی  به صورت  ارادٔه خودشان  و  اختيار  با  نعمت ها،  و  مهلت ها  گرفتار می شوند. درحقيقت، 
جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر روز سنگين و سنگين تر شود و به تدریج به سوی 
هالکت ابدی نزدیک تر می شوند. این سنت که از جمله سنت هاى حاکم بر زندگى معاندان و غرق شدگان 

در گناه است، سنت »املء و استدراج«1 نام دارد.

کدام آیٔه فعاليت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سنت اشاره دارد؟ …………………

قرارگرفتن در دایرٔه سنت امالء و استدراج نتيجه عمل خود انسان هاست. بنابراین باید بکوشيم که 
در دایره این سنت ها قرار نگيریم تا به هالکت ابدی گرفتار نشویم.

امام صادق  می فرماید: »هنگامی که خداوند خير بنده اش را بخواهد، اگر بنده گناهی مرتکب 
تا به یاد توبه بيفتد و هنگامی که شر بنده اش ]بنده ای که غرق گناه شده  شود او را گوشمالی می دهد 
است[ را بخواهد، بعد از انجام گناه نعمتی به او می بخشد تا استغفار را فراموش کند و به راه خود ادامه 

دهد. این همان است که خداوند فرموده: َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحيُث ال یَعلَموَن«2 
امير المؤمنين  می فرماید: »چه بسا احسان پياپی خدا، کسی را گرفتار کند و پرده پوشی خدا او را 
مغرور سازد و با ستایش مردم فریفته و شيفتٔه خود گردد و خدا هيچ کس را همانند کسی که به او مهلت 

داده، امتحان و آزمایش نکرده است.«3

پیام آیات

با توجه به آیات 182 و 183 سورٔه اعراف تحليل کنيد که در چه صورتی وفور نعمت نشانه 
سنت استدراج است؟

١ــ امالء به معنای مهلت دادن است و استدراج به معنای حرکت تدریجی به سمت عذاب الهی است.
٢ــ تفسير برهان، سيد هاشم بحرانی، ج 2، ص 153.

٣ــ نهج البالغه، حکمت 260، ابتدای عبارت: »کم من مستدرج ...«.



80

را مورد  یزید  این گونه  ایراد کرد  یزید  برابر  و در  در خطبه ای که حضرت زینب  در شام 
خطاب قرار داد:1

… ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای زمين و آفاق آسمان را بر ما گرفتی و بستی و 
ما چونان کنيزان رانده شدیم، مایٔه خواری ما و موجب کرامت توست و حکایت از عظمت جایگاه 

تو دارد، که این چنين باد در بينی انداخته ای، و برق شادی و سرور از دیدگانت می جهد؟! 
اندکی آرام گير، مگر سخن خدای را فراموش کرده ای که فرمود: »آنان که کافر شدند تصور 
نکنند که اگر به آنان مهلت می دهيم، )این مهلت( به نفع آنها است، فقط به این خاطر به آنان مهلت 

می دهيم تا بر گناهان خود بيفزایند برای آنان عذاب خوارکننده خواهد بود«2.

6  ــ تأثیر اعمال انسان در زندگی او: رهنمودهای قرآن کریم و پيشوایان دین بيانگر آن است که 
آیندٔه زندگی هر فرد و اتفاقاتی که برای او رخ می دهد، در موارد بسياری تحت تأثير رفتارهای گذشته 

او، اعم از رفتارهای خوب و بد است.

به طور مثال، امام صادق  می فرماید:
کسانى که به واسطٔه گناه مى ميرند نوِب  َمـن َیـموُت بِـالـذُّ

از کسانى که به واسطٔه سرآمد عمرشان مى ميرند، بيشترند. ـن َیـموُت بِـاآلجالِ  َاکـثَـُر ِمـمَّ
و کسانى که به سبب نيکوکارى زندگى دراز دارند، َو َمـن َیـعیـُش بِـااِلحـسانِ 

از کسانى که به عمر اصلى زندگى مى کنند، بيشترند. ـن َیـعیـُش بِـاالَعـماِر3  َاکـثَـُر ِمـمَّ

 همچنين در تعاليم دینی آمده است که صلٔه رحم و محبت به خویشان و دادن صدقه، عمر را افزایش می دهد4
 و قطع رحم و بی محبتی به خویشان عمر را کاهش می دهد.5 احسان به والدین، امانت داری، لقمهٔ حالل، 

1ــ لهوف، سيد ابن طاووس، صص 216ــ214. 
2ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 178.

3ــ بحاراالنوار،مجلسی، ج ٥، ص ١٤٠.
4ــ عيون اخبار الرضا، صدوق، ج2، ص 37.

5ــ كافی، کلينی، ج 2، ص153.   

نمونه
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آب دادن به درخت تشنه1 یا سيراب کردن حيوانات2 و نيز بر طرف کردن اندوه و غصٔه دیگران زندگی 
را بهبود می بخشد. ظلم به دیگران و افزایش گناه، اعم از فردی و اجتماعی، آثار زیان باری از جمله 
نزول بال و عدم استجابت دعا را به دنبال دارد،3 همان طور که تقوا و ایمان واقعی به خداوند سبب نزول 

برکات الهی می گردد.4

کدام آیٔه فعاليت »تدبّر در قرآن« ابتدای درس، به این سنت اشاره دارد؟ …………………

1ــ تفسير العياشی، عياشی، ج 2، ص 86.
2ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 62، ص 65.

3ــ سورٔه اعراف، آیات 77 و 78 و آیات 163 تا 166.
4 ــ سورٔه اعراف،آیٔه 96.

برنامه ریزی

اکنون که با برخی از مهم ترین سنت های خداوند آشنا شدیم، الزم است برای حرکت درست 
در بستر این سنت ها و بهره مندی مطلوب از آنها به سؤال های زیر پاسخ دهيم و مطابق با پاسخ های 

خود برنامه ریزی کنيم.
١ــ برای اینکه در امتحانات الهی موفق باشيم، چه اقداماتی باید انجام دهيم؟

............................................................

............................................................

............................................................
٢ــ برای اینکه از توفيق الهی بهره مند شویم چه برنامه هایی را پيشنهاد می دهيد؟
............................................................
............................................................
............................................................


