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سرآغاز هر حرکت از جمله حرکت به سمت رشد و کمال  .................. است و گام بعد عبارت است از  .................. .  . 1

عزم و تصمیم - حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي  اندیشه و تفکر - حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي 

عزم و تصمیم - قصد و نیت براي دست یابی به آن هدف  اندیشه و تفکر - قصد و نیت براي دست یابی به آن هدف 

مهم ترین راه اصالح جامعه از بیماري هاي روحی و انحرافات اجتماعی چیست و چه عاملی سبب عدم ماندگاري انحرافات اجتماعی می شود؟  . 2

انجام امر به معروف و نهی از منکر - اصالح در همان مراحل ابتدایی  تقویت روحیۀ حق مداري در جامعه - پیشگیري از وقوع انحراف

انجام امر به معروف و نهی از منکر - پیشگیري از وقوع انحراف  تقویت روحیۀ حق مداري در جامعه - اصالح در همان مراحل ابتدایی 

پاسخ قرآن به کسانی که دچار حیلۀ شیطان می شوند و می گویند: «آب که از سرگذشت چه یک وجب، چه صد وجب»، کدام عبارت است؟  . 3

ُهْم ُسُبَلَنا»   «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدَینَّ َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها»   «َمْن

نُوَب َجِمیًعا»   َ َیْغِفُر الذُّ ِ ِإنَّ اهللاَّ َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اهللاَّ «َال َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم»   «ُقْل

«تسویف» که از حیله هاي دشمن قسم خوردة انسان به شمار می رود، به چه معناست و سر انجام گرفتاري انسان در این دام چیست؟  . 4

گناه به امید توبه - انسان را از رحمت الهی مأیوس می سازد. امروز و فردا کردن - انسان را از رحمت الهی مأیوس می سازد. 

گناه به امید توبه - میل به توبه در انسان خاموش می شود. امروز و فردا کردن - میل به توبه در انسان خاموش می شود. 

نِب»  می شود چه فرمایشی دارند و کدام عبارت همین مفهوم را ائُب ِمَن الذَّ پیامبر اکرم (ص) دربارة جنبۀ پیرایشی توبه و کسی که مشمول عبارت  «َالتِّ  . 5
می رساند؟

نوَب مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است -  ال َتقنطو ِمن َرحَمۀ اِهللا اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

نوَب مانند کسی است که تازه به دنبال آمده است - ال َتقنطو ِمن َرحَمۀ اِهللا اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

نوَب ُر الُقلوَب و َتغِسُل الذُّ مانند کسی است که تازه به دنیا آمده است -  اَلتَّوبُۀ ُتَطهِّ

نوَب ُر الُقلوَب و َتغِسُل الذُّ مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است - اَلتَّوبُۀ ُتَطهِّ

وقتی از توبه و انقالب علیه خود سخن به میان می آید مقصود ما از قیام علیه خود چیست و در چنین مواردي شخص گناه کار، حقیقتًا چه خطایی مرتکب  . 6
شده است؟

خود عالی - به نفس امارة خویش ستم روا داشته است.  خود دانی - به نفس اماره خویش ستم روا داشته است. 

خود عالی - به نفس لوامۀ خویش ستم روا داشته است.  خود دانی - به نفس لوامۀ خویش ستم روا داشته است. 

توبه در لغت به چه معناست و در مورد بندگان خدا، کدام یک بهتر توبه را توضیح داده است؟  . 7

بازگشت - بازگشت خدا از عذاب خویش به سوي رحمت و مغفرت به انسان توبه کار

جبران - جبران آنچه که انسان تا به حال انجام داده و شروع اطاعت از اوامر خداوند 

بازگشت - بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خدا 

جبران - جبران گناهانی که از انسان سر زده است براي جلب رحمت و لطف خداوند 

در زمینۀ توبۀ اجتماعی می توان گفت «ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح»، «ممانعت از گسترش و ماندگاري گناهان اجتماعی» و « ممانعت  . 8
از خاموشی کامل نور هدایت» به ترتیب معلول چه عواملی هستند؟

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه- انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه

انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- عکس العمل در برابر اولین  نمودهاي گناه- تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه- انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان

انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر- عکس العمل در برابر اولین  نمودهاي گناه- همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 7 آسان
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مهم ترین حق الهی کدام است و کدام یک از موارد زیر دربارة حقوق مردم صحیح بیان شده است؟  . 9

ایمان به یگانگی و یکتایی خدا - حقوق معنوي که مهم تر از حقوق مادي به شمار می روند، قابل جبران نیست. 

اطاعت و بندگی خداي متعال - حقوق معنوي که مهم تر از حقوق مادي به شمار می روند، قابل جبران نیست. 

ایمان به یگانگی و یکتایی خدا - صدقۀ نیابتی و یا دعاي خیر در شرایط عدم دسترسی صورت می گیرد. 

اطاعت و بندگی خداي متعال - صدقۀ نیابتی و یا دعاي خیر در شرایط عدم دسترسی صورت می گیرد.

تحقق جباریت الهی در بخشایش گناهان انسان، در گرو چیست و کدام صفت خداوند را نشان می دهد؟  . 10

تالش کردن در جهت جبران بخشی از حقوق الهی- رحمانیت و غفاریت تالش کردن در جهت جبران بخشی از حقوق الهی- قدرت و سیطره

کسب رضایت از تمامی مردم صاحب حق و ادا کردن عبادت ها- رحمانیت و غفاریت کسب رضایت از تمامی مردم صاحب حق و ادا کردن عبادت ها- قدرت و سیطره

براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی چه اقدامی الزم است و کدام عبارت شریفۀ زیر به پشتیبانی قدرتمند ترین قدرتمندان در این مسیر اشاره  . 11
دارد؟

 « ِ امید داشتن به رحمت خداوند- «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اهللاَّ

ِر فی اّهللا ِ و فی ُقدَرِتِه»  تفکر و اندیشه پیرامون مسیرحرکت- «أفَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّفکُّ

پشیمانی ازگناه- «الُمسَتغِفُر ِمن َذنٍب و َیفَعُلُه َکالُمسَتهزَئ بربِِّه» 

ا الَّذیَن آَمُنوا بِاهللاِ  َو اْعَتَصُموا بِِه َفَسُیْدِخُلُهْم فی َرْحَمٍۀ ِمْنُه َو َفْضٍل»  انجام واجبات و ترك محرمات- «َفَأمَّ

قرآن کریم براي کسانی که به خداوند ایمان آورده اند و به او تمسک جسته اند، چه پاداشی را درنظر گرفته است؟  . 12

 ان اهللا یغفرالذنوب   فسیدخلهم فی رحمه منه و فضل  

 نمد هؤالء و هوالء من عطاء ربک   لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض  

کدام قضاوت صحیح است نسبت به کسی که در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد، کاش این کار را نمی کردم، چرا به  . 13
فرمان خدا بی توجهی کردم»؟

از آنجایی که چنین انسانی قلبًا توبه نکرده پس توبه اش مقبول نیست.  توبه براي چنین شخصیتی انجام شده است و گناه او بخشیده می شود.

چنین انسانی واقعًا در دل «استغفراهللا» را نگفته است و ذکر زبانی کافی نیست.  توبه انجام شده است اما باید براي بخشیده شدن آن گام هاي بعدي را بردارد. 

گرفتاري جامعه به تباهی تابع چیست؟ براي رهایی از خاموشی نور هدایت در جامعه چه اقدامی ضروري است؟  . 14

قصور مردم در امر به معروف و نهی از منکر - جان فشانی انسان هاي بزرگ  قصور مردم در امر به معروف و نهی از منکر - انجام امر به معروف و نهی از منکر 

قوي تر و محکم تر شدن گناهان اجتماعی - جان فشانی انسان هاي بزرگ قوي تر و محکم تر شدن گناهان اجتماعی - انجام امر به معروف و نهی از منکر

هدف شیطان رجیم از فرایند تدریجی دعوت گام به گام و آهسته به سوي گناهان چیست و تمایل نداشتن به توبه، بازتاب نامیمون کدام است؟  . 15

غافل کردن از زشتی گناه و عدم اقدام به توبه- یأس از رحمت الهی

غافل کردن از زشتی گناه و عدم اقدام به توبه- مغروق شدن انسان در گناه

توجیه گناه و در نتیجه عادت کردن و سخت شدن ترك آن- مغروق شدن انسان در گناه

توجیه گناه و در نتیجه عادت کردن و سخت شدن ترك آن- یأس از رحمت الهی

در رابطه با توبۀ مجدد پس از شکستن توبه، کدام توصیف صحیح است و در رابطه با توفیق توبه اگرچه هروقت به سوي خدا بازگردیم، خداوند ما را  . 16
قبول می کند، چه موضوعی را باید مراعات کنیم؟

توبه پذیرفته نیست- گرچه جوانی دورة انعطاف، تحول و دگرگونی است؛ اما تثبیت این خوي محدودیت دارد.

توبه مانعی ندارد- گرچه جوانی دورة انعطاف، تحول و دگرگونی است؛ اما تثبیت این خوي محدودیت دارد.

توبه مانعی ندارد- اگرانسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.

توبه پذیرفته نیست- اگرانسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.

ظرف زمان توبه کدام است و  کدام حیله شیطان بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود؟  . 17

تمام عمر- امروز و فردا کردن توبه دوره جوانی-مأیوس کردن از رحمت الهی

دوره جوانی- امروز و فردا کردن توبه تمام عمر- مأیوس کردن از رحمت الهی
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خداوند به پیامبر (ص) پیام می دهد که خطاب به بندگانی که زیاده به خود ستم روا داشته اند، کدام عبارت قرآنی را بیان کند؟  . 18

«ال تقنطوا من رحمۀ اهللا اّن اهللا یغفر الّذنوب جمیعًا...»   «اّن اّهللا یحّب الّتوابین و یحّب المتطهرین»  

 «التائب من الّذنب کمن الذنب له»    «التوبۀ تطّهر القلوب و تغسل الّذنوب»  

علم انسان به کدام نکته، سبب گسسته شدن رشته هاي وجود آدمی از محبت الهی می شود؟ مطابق با کالم الهی به حضرت داود (ع) خداوند شوق  . 19
بازگشت کدام دسته از بندگانش را دارد؟

چگونگی انتظار کشیدن خدا براي بندگانش - آنان که از خدا روي گردانده اند.

چگونگی انتظار کشیدن خدا براي بندگانش - آنان که بسیار به خود ستم روا داشته اند.

اینکه خداوند همۀ گناهان حتی شرك را می بخشد - آنان که بسیار به خود ستم روا داشته اند.

اینکه خداوند همۀ گناهان حتی شرك را می بخشد - آنان که از خدا روي گردانده اند.

با توجه به سخنان خداي متعال به حضرت داود (ع)، چرا روي گردانان بندبند وجودشان از هم می گسست؟ و امام علی (ع) درباره پیرایش یا تخلیه چه  . 20
فرموده اند؟

اگر می دانستند که خدا چگونه انتظار بازگشت آنان را می کشد -  «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب»  

اگر می دانستند که خدا چگونه انتظار بازگشت آنان را می کشد -  «التائب من الذنب لمن ال ذنب له»  

چون آن چنان از خدا خوف دارند که گویی او را می بینند -  «التائب من الذنب لمن ال ذنب له»  

چون آن چنان از خدا خوف دارند که گویی او را می بینند-  «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب»  

گرفتاري جوان به دام «تسویف» چه زیانی برایش ایجاد می کند؟ چگونه می توان به این جوان نهیب زد و او را بیم داد؟  . 21

ناامیدي از رحمت الهی - توفیق توبه همواره میسر نیست!   ناامیدي از رحمت الهی - در توبه همیشه باز است. 

خاموشی میل به توبه - در توبه همیشه باز است. خاموشی میل به توبه - توفیق توبه همواره میسر نیست!

در بیان قرآن کریم چه کسانی در جوار فضل و رحمت خداوند قرار می گیرند؟ در این آیه این افراد چه ثمرة دیگري را به دست می آورند؟  . 22

ُهْم ُسُبَلَنا»   ِ َواْعَتَصُموا بِِه» - «لََنْهِدَینَّ «الَِّذیَن آَمُنوا بِاهللاَّ ْسَتِقیًما»   ِ َواْعَتَصُموا بِِه» - «َوَیْهِدیِهْم ِإلَْیِه ِصَراًطا مُّ «الَِّذیَن آَمُنوا بِاهللاَّ

ْسَتِقیًما»   «الَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا» - «َوَیْهِدیِهْم ِإلَْیِه ِصَراًطا مُّ ُهْم ُسُبَلَنا»   «الَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا» - «لََنْهِدَینَّ

هر یک از افراد زیر به ترتیب مشمول کدام یک از وعده  هاي قرآنی می شوند؟   . 23
- مؤمنان با تقوا در جامعه 

- کوشش کنندگان در راه خدا

ُهْم ُسُبَلَنا»   «لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت» - «لََنْهِدَینَّ َأْمَثالَِها»   َعْشُر «لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت» - «َفَلُه

َأْمَثالَِها»   َعْشُر ْنُه» - «َفَلُه «َفَسُیْدِخُلُهْم ِفی َرْحَمٍۀ مِّ ُهْم ُسُبَلَنا»   ْنُه» - «لََنْهِدَینَّ «َفَسُیْدِخُلُهْم ِفی َرْحَمٍۀ مِّ

کدام گزینه از بیت زیر مفهوم می گردد؟   . 24
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ  باز آ، باز آ، هر آنچه هستی باز آ 

وقتی پشیمانی قلبی نباشد، توبه اي صورت نمی پذیرد.

خداوند کسی را که فوراً از گناه خود ناراحت شده و توبه می کند دوست دارد. 

در توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره میسر نیست. 

آدمی، هر قدر هم که بد باشد، اگر واقعًا توبه کند، حتمًا توبه اش پذیرفته خواهد شد. 

هر یک از گناهان زیر به ترتیب مبین کدام گناه است؟ راه اصالح و معالجۀ جامعه چیست؟   . 25
- دروغ 

- ترك عبادت هایی مانند نماز و روزه 
- رشوه گرفتن

فردي، اجتماعی، فردي - امر به معروف و نهی از منکر  فردي، فردي، اجتماعی - دعوت یکدیگر به خیر و نیکی 

فردي، اجتماعی، فردي - دعوت یکدیگر به خیر و نیکی فردي، فردي، اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر
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سرآغاز هر حرکت از جمله حرکت به سمت رشد و کمال، اندیشه و تفکر است.  گزینه 1  . 1
امّا گام بعد، حرکت براي کسب کماالت و مدارج معنوي و انسانی است که با انجام دادن مجموعه اي از کارها (واجبات) و ترك برخی از امور (محرمات) در قلمروهاي مختلف ممکن است. 

ا الَّذیَن آَمُنوا ِباهللاِّ َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسیْدِخُلُهْم ِفی َرْحَمٍۀ ِمْنُه َو َفْضٍل َو یْهِدِهْم إَلیِه ِصراطًا مستقیمًا»  َفَأمَّ

مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها، انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شوند تا گسترش گزینه 2  . 2
نیافته و ماندگار نشوند. 

شیطان ابتدا انسان را با این وعده که «گناه کن و بعد توبه کن» به سوي گناه می کشاند و وقتی که او آلوده شد، از رحمت الهی ناامید و مأیوسش می کند و می گوید «آب که از سر گذشت گزینه 4  . 3
نُوَب َجِمیًعا»". َ َیْغِفُر الذُّ ِ ِإنَّ اهللاَّ چه یک وجب، چه صد وجب» در حالی  که آدمی هر چه قدر هم که بد باشد اگر واقعًا توبه کند حتمًا خداوند توبه اش را می پذیرد و در قرآن می فرماید: «َو َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اهللاَّ

شیطان انسان را به «تسویف» می کشاند. «تسویف» از ریشۀ «سوف» و به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است. به عبارت دیگر، فرد گنه کار دائمًا به خود می گوید گزینه 3  . 4
که «به زودي توبه می کنم.» و این گفته را آن قدر تکرار می کند، تا آنجا که دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.

رسول خدا (ص): ،کسی که از گناه توبه می کند مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است./  گزینه 4  . 5
نوَب». ُر الُقلوَب و َتغِسُل الذُّ در همین رابطه حدیث امام علی (ع) هم مطرح است که می فرمایند: «َالتَّوبُۀ ُتَطهِّ

منظور از قیام علیه خود، خود دانی و پست است. در همین راستا، فردي که نیاز به انقالب علیه خود و تغییر دارد، به نفس لوامه ستم کرده است. (نفس اماره = فرمان دهنده به بدي)  گزینه 3  . 6

توبه در لغت به معناي بازگشت است و در مورد بندگان، به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست.  گزینه 3  . 7

مهم ترین راه اصالح جامعه انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، گناهان اجتماعی، قوي تر و محکم تر شده و در تمام سطوح گزینه 2  . 8
جامعه نفوذ می کند. از طرفی گناهان و انحرافات اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شود تا گسترش نیابد و ماندگار نشود.

مهم ترین حق الهی، اطاعت و بندگی است. / حقوق معنوي هم قابل جبران است.  گزینه 4  . 9

خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است (رحمانیت) و اگر ببیند که شخص توبه کار تالش خود را کرده (شرط) و نتوانسته همه گناهان را جبران کند، بقیه موارد را خود جبران گزینه 2  . 10
نموده (جباریت) و او را عفو می کند (غفاریت). (مشروط)  

ا الَّذیَن آَمُنوا ِباهللاِ  ...»: و کسب کماالت و مدارج معنوي با انجام واجبات و ترك محرمات ممکن است. هر چند این مسیر با دشواري هایی همراه است، اما خداوند پشتشان ما است. آیۀ «َفَأمَّ گزینه 4  . 11
اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند، به زودي [خداوند] آنان را در جوار رحمت و فضل از جانب خویش در آورد.

قرآن کریم در آیه  سوره نساء می فرماید: « فاما الذین آمنوا باهللا و اعتصمو به، فسیدخلهم فی رحمه منه وفضل و یهدیهم الیه صراطًا مستقیمًا : و اما کسانی که به خدا گرویدند (ایمان گزینه 2  . 12
آوردند) و به او تمسک جستند، به زودي (خدا) آنان را در جوار رحمت و فضلی از جانب خویش در آورد و ایشان را به سوي خود، به راهی راست، هدایت کند.

همین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد!کاش این کار را نمی کردم، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟» توبه انجام گزینه 1  . 13
شده و گناه بخشیده می شود. امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.»

مهم ترین راه اصالح و معالجه جامعه از انحرافات اجتماعی، انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مردم در انجام این وظیفه کوتاهی (قصور) کنند، گناهان اجتماعی قوي تر گزینه 2  . 14
و محکم تر می شوند و به تدریج انحراف از حق ریشه می دواند و اصالح آن مشکل می شود و نیاز به تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي اساسی و زیربنایی پیدا می شود تا جایی که ممکن است نیاز باشد

انسان هاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. 

روش دیگر شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناهان می کشاند تا در یک فرایند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و گزینه 2  . 15
اقدام به توبه نکند. درست است که هر وقت برگردیم خدا قبولمان می کند، اما اگر انسانی غرق گناه شود دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند، شاید گناه به قدري بر روحش غلبه کند که هیچ

وقت قلبش از گناه پشیمان نشود و وقتی که پشیمانی قلبی نباشد، توبه اي صورت نگرفته است.

هنگامی که انسان مرتکب گناهی شد و توبه کرد؛ اما توبه اش را شکست و دوباره مرتکب گناه شد؛ هیج مانعی ندارد که باز هم توبه کند و از خداوند عذرخواهی نماید. در رابطه با گزینه 3  . 16
توفیق توبه اگر چه هر وقت به سوي خدا بازگردیم، خداوند ما را قبول می کند، باید به این نکته توجه کنیم که اگر انسانی غرق گناه شود، دیگر معلوم نیست که میل به توبه پیدا کند.

سراسر عمر ظرف زمان توبه است اما بهترین زمان براي توبه، دوره اي است که امکان توبه بیشتر و انجام آن آسانتر و جبران گذشته راحت تر  است، شیطان انسان را به «تسویف» گزینه 2  . 17
می کشاند، تسویف از ریشه «سوف» و به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است، یعنی فرد گناهکار دائما به خود می گوید: «به زودي توبه می کنم» و این گفته را آن قدر تکرار

می کند، تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود و این حیله شیطان، بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود، و به او می گوید تو هنوز جوانی  و فرصت توبه داري.

خداوند به پیامبرش پیام می دهد که: «قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمۀ اهللا اّن اهللا یغفر الّذنوب جمیعًا انّه هو الغفور الرحیم»، «بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا گزینه 2  . 18
داشته اید، از رحمت الهی ناامید نباشید، خداوند همۀ گناهان را می بخشد، چرا که او آمرزندة مهربان است». 

خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود:  گزینه 1  . 19
اي داود! اگر آنان که از من روي گردانده اند می دانستند که چگونه انتظار آن ها را می کشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوي من جان می دادند و بند بند وجودشان از

محبت من از هم می گستت.

خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: اي داود! اگر روي گردانان از من می دانستند که چگونه انتظار آن ها را می کشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون شک از شوق آمدن به سوي گزینه 1  . 20
من جان می دادند و بندبند وجودشان از محبت من از هم می گسست و حدیث امام علی (ع) درباره تخلیه و پیرایش از گناه این است که:  «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» : توبه دل ها را پاك می کند و

گناهان را می شوید.

تسویف (به تاخیر انداختن توبه) یک حیلۀ شیطانی است که بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود. شیطان به او می گوید تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري!  گزینه 3  . 21
این دام شیطان سبب عادت جوان به گناه و باعث می شود که میل به توبه در او خاموش شود و ترك گناه برایش سخت گردد! 

)، اما توفیق توبه همواره مسیر نیست و باید لحظه هاي توفیق را شکار کرد (انذار و بیم).  درست است که در توبه همیشه باز است (این یک بشارت است، رد گزینه هاي  و 

ِ َواْعَتَصُموا ِبِه»  (داشتن دو شرط) به زودي خدا آنان را در جوار ا الَِّذیَن آَمُنوا ِباهللاَّ خداوند در سورة نساء آیۀ  می فرماید: اما کسانی که به خدا گرویدند و به او تمسک جستند «َفَأمَّ گزینه 1  . 22
ْسَتِقیًما»   ْنُه َوَفْضٍل» و ایشان را به سوي خود، به راهی راست، هدایت کند «َوَیْهِدیِهْم ِإَلْیِه ِصَراًطا مُّ رحمت و فضلی از جانب خویش درآورد «َفَسُیْدِخُلُهْم ِفی َرْحَمٍۀ مِّ

ْسَتِقیًما»   ْنُه»  - فضل الهی  - «َوَیْهِدیِهْم ِإَلْیِه ِصَراًطا مُّ - «َواْعَتَصُموا ِبِه»  نتیجه و معلول شامل حالش می شود:  - «َفَسُیْدِخُلُهْم ِفی َرْحَمٍۀ مِّ  «ِ * اگر انسانی دو شرط و دو علت داشته باشد:  - «آَمُنوا ِباهللاَّ
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- «َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا» (مؤمنان باتقوا در جامعه)  «َلَفَتْحَنا َعَلْیِهم َبَرَکاٍت»   گزینه 2  . 23

- «َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا» (کوشش کنندگان در راه خدا)  «َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا»  

شیطان ابتدا انسان را با این وعده که «گناه کن و بعد توبه کن!» به سوي گناه می کشاند و وقتی او آلوده شد او را از رحمت الهی مأیوس می سازد. این بیت بیانگر این مفهوم است که گزینه 4  . 24
آدمی هر قدر هم که بد باشد، اگر واقعًا توبه کند، خداوند توبه اش را می پذیرد.

دروغ و ترك عبادت هایی مانند نماز و روزه از گناهان فردي و رشوه گرفتن از گناهان اجتماعی به شمار می        روند.  گزینه 3  . 25
راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها، انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. 

←

←
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