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 )29و  28هاي  ه، صفح2درس  ،1(دين و زندگي   .51

اولين گام براي حركت در مسير رستگاري شناخت انسان است، يعني شناخت 
چنين  ها و هم كارگيري اين سرمايه ها و استعدادهاي او و چگونگي به سرمايه

ه خداوند و نحوه مقابله يا موانع حركت انسان در مسير تقرب بشناخت 
به ويژگي اختيار و انسان » …انا هديناه السبيل اما«اجتناب از اين موانع. آيه 
  هاي انسان اشاره دارد. به عنوان يكي از سرمايه

 )53و  42 هاي ه، صفح4و  3 هاي درس ،1(دين و زندگي   .52

مضمون آيه » …و ما هذه الحياة الدنيا اال لهو و لعب «كساني كه باور دارند 
تأكيدي بر را كه » اهللا ال اله اال ليجمعنكم الي يوم القيامة الريب فيه«شريفه 

اند. قرآن كريم بر كم ارزش بودن دنيوري و  وقوع معاد حكيمانه هست پذيرفته
ليجمعنكم «كند كه اين تأكيد در عبارت  حقيقي بودن زندگي آخرت تأكيد مي

  است.نيز بيان شده » …الي يوم القيامة 
 )65ة ، صفح5درس  ،1(دين و زندگي   .53

  قال رب ارجعون:«گويد:  رسد مي زماني كه مرگ با يكي از گناهكاران مي
باشد كه عمل صالح انجام دهم، «با اين توجيه كه: » پروردگارا مرا بازگردانيد!

لعلي «كه اين مفهوم از دقت در عبارت شريفه » ام چه در گذشته ترك كرده آن
  بيان شده است.» اً فيما تركتاعمل صالح

 )77، صفحة 6درس  ،1(دين و زندگي   .54

خورند تا شايد خود را از مهلكه نجات  سوگند دروغ ميبدكاران در روز قيامت 
زند و اعضا و  ها مهر خاموشي مي ن دهند. در اين حال، خداوند بر دهان آ

صاحب خود  كنند و عليه ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن مي جوارح آن
اليوم نختم علي افواههم و تكلمنا «دهند كه اين برخورد از آيه  شهادت مي

  قابل دريافت است.» …ايديهم 
 )89ة ، صفح7درس  ،1(دين و زندگي   .55

چه چيزي «سوره مباركه مدثر جهنميان در پاسخ سؤال  40- 47براساس آيات 
خوانديم و از محرومان  ميما در دنيا نماز ن«گويند:  مي» شما را به دوزخ درآورد؟

شديم و روز  كرديم؛ همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي دستگيري نمي
  »كرديم. رستاخيز را تكذيب مي

 )98، صفحة 8درس  ،1(دين و زندگي   .56

شود، الزم  ها براساس اعمال آنان در اين دنيا تعيين مي سرنوشت ابدي انسان
ريم كه موفقيت آن حتمي باشد و است تا در اين دنيا قدم در مسيري بگذا
  سرانجام و آخرتي آباد را براي ما رقم بزند.

 )127 ة، صفح10 درس ،1(دين و زندگي   .57

خواهد با شراب و  شيطان مي«سوره مائده،  90- 91به فرموده خداوند در آيات 
قمار بين شما دشمني و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا دور سازد و از نماز 

  »ارد.باز د
 )139 ة، صفح11درس  ،1(دين و زندگي   .58

ها  هاي عفاف، مربوط به آراستگي و مقبوليت است. برخي انسان يكي از جلوه
شوند؛ به  در آراستگي ظاهري و ابراز وجود و مقبوليت؛ دچار تندروي مي

رسند  كنند و به خودنمايي مي روي مي اي كه در آراسته كردن خود، زياده گونه
  شمرد. را كاري جاهالنه مي نامد و آن مي» تبرج«اين حالت را قرآن كريم 

 )149، صفحة 12درس  ،2(دين و زندگي   .59

قرآن كريم عفت حضرت مريم (س) را در معبدي كه همگان، چه زن و چه مرد، 
ستايد. تاريخ نيز از حضور زنان مسلمان در زمان  آيند، مي به پرستش مي

براي پرستاري و كمك به مجروحان هاي جنگ  پيامبر (ص) در پشت جبهه
  دهد. خبر مي

 )24 ة، صفح2درس  ،2(دين و زندگي   .60

ها (فطرت) خداوند يك برنامه كلي به  هاي مشترك انسان ويژگيبه سبب 
ها ارزاني داشته، تا آنان را به هدف مشتركي در خلقتشان قرار داده  انسان

دارد. بر اين اساس است، برساند و به همين جهت دين نزد خدا اسالم نام 
  را دريافت.» قطعاً دين نزد خداوند اسالم است«توان دليل عبارت قرآني  مي
 )38، صفحة 3درس  ،2(دين و زندگي   .61

عاقبت تالش مخالفان اسالم در مواجهه با سنت و اصل تحدي در عبارت 
بيان شده است. يعني » ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً«شريفه 

هايي كه مخالفان قرآن كريم  را بياورند و متن توانند همانند آن كه: نمي اين
عيب جلوه كند،  اند، ممكن است براي افراد غيرمتخصص بي تاكنون ارائه كرده

ها در مراكز علمي و تخصصي مورد قبول واقع  اما تا كنون هيچ يك از اين متن
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  نشده است.
 )55، صفحة 4درس  ،2(دين و زندگي   .62

اي با ايمان به خدا و به دور از شرك توسط رسول خدا (ص) كه از  جامعه بناي
هاي اعجاز پيامبر (ص) است (تأثيرناپذيري از فرهنگ و عقايد جاهليت)  جنبه

در پرتو مجاهدت آن حضرت صورت پذيرفت. اكنون جا دارد كه ما مسلمانان 
  ها و مجاهدت پيامبر باشيم. قدردان تالش

 )66، صفحة 5درس  ،2(دين و زندگي   .63

كسـاني بـر   «عبـداهللا انصـاري:    به فرموده رسول اكرم (ص) خطاب به جابربن
و مطابق با حديث » مانند كه ايمان راسخ دارند عقيده به او (امام عصر) باقي مي

جابر و اسامي منـدرج در ايـن حـديث نـام پـدر بزرگـوار منجـي بشـريت         
علي (ع)، امـام   بن امام حسن چنين نام پدر بزرگوار علي (ع) است. هم بن حسن
  محمد (ع) است.  بن علي
 )76ة ، صفح6درس  ،2(دين و زندگي   .64

اقوام و ملل پيشين بدين سبب، دچار سقوط شدند «رسول خدا (ص) فرمود: 
  »…داشتند  كه در اجراي عدالت، تبعيض روا مي

ب و آن حضرت برابري همه افراد را در برابر قانون اعالم كرد و عرب و غير عر
  اي ايستاد. سياه و سفيد را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومي و قبيله

 )93ة ، صفح7درس  ،3(دين و زندگي   .65

پس از گذشت مدتي از رحلت رسول خدا (ص) جاهليت با شكلي جديد وارد 
زندگي اجتماعي مسلمانان شد كه اين مطلب ناظر بر تبديل حكومت عدل 

يير مسير جامعه مؤمن و فداكار عصر پيامبر نبوي به سلطنت هست. اين تغ
توجه به سيره و روش پيامبر اكرم (ص)  اي راحت، تسليم و بي (ص) را به جامعه

  تبديل كرد.
 )120و  114هاي  ه، صفح9درس  ،2(دين و زندگي   .66

الذينَ امنوا و عملوا «در عبارت شريفه » منتظران مصلح«ويژگي الزم براي 
عني وعده خداوند براي مؤمنان  صالح در آينده تاريخ بيان شده. ي» الصالحات

پاسخ به اين سؤال از «هاست.  استخالف توآم با استقرار دين مورد رضايت آن
خود بايد صالح » گويد: منتظران مسلح كه مي 120انديشه و تحقيقي صفحة 

  توان بهره جست. باشند مي
 )125ة ، صفح10درس  ،2(دين و زندگي   .67

ه براي همه مؤمنين فراهم نيست. پس الزم است از گروهي، چون امكان تفق

صورت تخصصي و در حد (وجوب  جمعي اعزام شوند و دانش دين (تفقه) به

گاه كه به سوي قوم  يعني، آن» لعلهم يحذرون«كفايي) ياد بگيرند كه ثمره آن 

  …خويش برگشتند، هشدار بدهند و 

 )153، صفحة 12درس  ،3(دين و زندگي   .68

ها و  دختر جوان با تشكيل خانواده و با گذشت و مدارا و تحمل سختي پسر و

شوند كه اين موضوع در  هاي زندگي، به درجات معنوي باالتري نايل مي ناگواري

راستاي رشد اخالقي و معنوي و يكي از اهداف ازدواج قابل تبيين است. 

زندگي با چنين هر يك از زن و مرد، عالوه بر نياز جنسي، نيازمند به  هم

ديگري هستند كه اين مطلب مربوط به انس با همسر و يكي ديگر از اهداف 

  ازدواج است.

 )21و  19هاي  ه، صفح2درس  ،3(دين و زندگي   .69

پس از پذيرش توحيد خالقيت، پذيرش توحيد در مالكيت ضرورت دارد كه آيه 

دارد و عدم اشاره به اين حقيقت » وهللا ما في السماوات و ما في االرض«شريفه 

  اعتقاد به اين مرتبه از توحيد، شرك مالكيت را به دنبال دارد.

 )51، صفحة 11، درس 2 ، دين و زندگي34، صفحة 3 درس ،3(دين و زندگي   .70

به شرك عملي در بعد » و من الناس من يعبد اهللا علي حرف«عبارت شريفه 

اشاره به » اغوتيريدون ان يتحاكموا الي الط«فردي اشاره دارد و آيه شريفه 

نفي حاكميت طاغوت و نپذيرفتن حاكميت غيرالهي و نفي شرك عملي در بعد 

اجتماعي دارد. فرد مشرك، تسليم اميال نفساني است و دروني ناآرام و 

شخصيتي ناپايدار دارد و عبادت او تنها به هنگام وسعت و زباني است (از روي 

لي در بعد اجتماعي، زماني ترديد است و نه ايمان عميق و قلبي). شرك عم

ها حق حكومت  افتد كه جامعه، حكوكت كساني را كه خداوند به آن اتفاق مي

  …نداده است، بپذيرد و 

 )95صفحة  8و درس  47و  45هاي  ه، صفح4درس  ،3(دين و زندگي   .71

زندگي » افمن اسس بنيانه علي تقوي من اهللا و رضوان خير«عبارت قرآني 

را خير معرفي كرده است كه با توجه به » شنودي الهيتقوا و خ«مبتني بر 

توان مفهوم حسن فاعلي را از آن استنباط كرد زيرا  مي» رضوان خير«عبارت 

هركاري كه مورد رضايت خداوند واقع شود داراي حسن فاعلي است. دوري از 

هاي تقويت اخالص در انسان  گناه و تالش براي انجام واجبات نيز يكي از راه

  .است

 )55و  54هاي  ه، صفح5درس  ،3(دين و زندگي   .72

شكني) از شواهد و قراين اخيتار و پذيرش  وجود (آرزم) و (مجازات پيمان
انا هديناه السبيل و اماشاكراً و «اختيار در انسان است و مفهوم عبارت قرآني 

نيز تأكيدي است بر مفهوم اختيار در انسان (به عنوان يكي از » اما كفوراً
  يرات انسان). زيرا انسان در انتخاب راه شكر و كفر آزاد و مختار است. تقد

باشيد كه وجود آزرم در انسان مربوط به شرم و پشيماني و  توجه داشته
هاي وجود  پذيري از نشانه شكني مرتبط با موضوع مسئوليت مجازات و پيمان

  اختيار در انسان است.
 )68و  65هاي  ه، صفح6درس  ،3(دين و زندگي   .73

درباره رابطه ايمان و » إنما المؤمن بمنزله كفة الميزان«فرمايش امام صادق (ع): 
تر باشد امتحانش  مراتب امتحان است. يعني مؤمن هر اندازه كه ايمانش بيش

كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و الخير «تر است. آيه شريفه  سنگين
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تواند مصداق و  شاره دارد مياز اين جهت كه به سنت عام امتحان ا» فتنة
  مفهومي براي حديث امام صادق (ع) باشد.

 )102و  101هاي  ه، صفح8درس  ،3(دين و زندگي   .74

هاي فشرده به  هاي سينمايي و تلويزيوني و لوح توليد، توزيع و تبليغ فيلم
  منظور مبارزه با تهاجم فرهنگي از واجبات كفايي است.

هاي اجتماعي به منظور مبارزه با تهاجم  شبكههاي اينترنتي و  ايجاد پايگاه
هاي كفرآميز و ابتذال اخالقي  فرهنگ و معارف اسالمي و مقابله با انديشه

آور روحي و اجتماعي است و انجام آن،  مستحب است. شرط بندي از امور زيان
  باشد. هاي معمولي نيز حرام مي ها و ورزش حتي در بازي

 )116و  115هاي  هح، صف9درس  ،3(دين و زندگي   .75

فرمايش صديقه كبري (س) در پاسخ به زني كه نزد ايشان آمد و سؤاالت مادر 
مزد من در برابر هر سؤالي كه پاسخ دهم، از «بيمارش در باب نماز كه فرمود: 

» تر است مجموع مرواريدهايي كه فاصله ميان زمين و آسمان را پر كند بيش
است كه » …الذين يعلمون ال يعلمون قل هل يستوي «در تشريح آيه شريفه 

گرايي (جايگاه علم و عالمان) و برتري دانايان بر نادانان و مبارزه با  ناظر بر عقل
  آداب فراخي و جاهليت و يكي از معيارهاي تمدن اسالمي است. 
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