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  6933كد كتاب: 

  

  
  
 )127صفحة ، 10درس  ،1(دين و زندگي   .1

انگاري كند و غسل نكند تا وقت  كسي كه غسل بر او واجب است اگر سهل
تواند با تيمم روزه بگيرد؛ اما در مورد غسل نكردن، معصيت  تنگ شود، مي

  كرده است. 
  
 )44صفحة ، 3درس  ،2(دين و زندگي   .2

» امي«كه به مفهوم ...» و ما كنت تتلوا من قبله «از دقت در عبارت شريفة 
يعني، درس ناخوانده بودن پيامبر (ص) اشاره دارد. در صورتي كه پيامبر (ص) 

نوشت. اهل باطل به  خواند و يا با دست خود مي اي را مي پيش از رسالت، نوشته
   » الرتاب المبطلون«د افتادن شك مي

  
 )66صفحة ، 5درس  ،2(دين و زندگي   .3

سوره نساء) و نزول آن بيان يك حكم الهي است؛ يعني  59آية اطاعت، (آيه 
االمر، و حديث جابر و بيان آن بيان  اطاعت اهل ايمان، از خدا و رسول و اولي

   مصداق اين آيه شريفه و جزئيات اين حكم است. 
  
 )103صفحة ، 8درس  ،2(دين و زندگي   .4

يكي از اصول كلي امامان در مبارزه با حاكمان، عدم تأييد حاكمان است. اما، 
كرد، آن را  امامان معصوم، اگر حاكمي در موردي طبق دستور اسالم عمل مي

   دادند.  مورد تأييد قرار مي
  
 )139صفحة ، 10درس  ،2(دين و زندگي   .5

تواند در  است، معنايش اين است كه كسي نمي» عزيز«گويند خداوند  وقتي مي
   او نفوذ نمايد و او را تسليم خود كند. 

  
 )22صفحة ، 2درس  ،3(دين و زندگي   .6

كند، بدين معناست كه  ها معرفي مي اگر خداوند، پيامبر (ص) را ولي انسان
قرار داده است و آيه  هايش ايشان را واسطه واليت خود و رساننده فرمان

  مفهوم است.  ناظر بر اين...»  ما لهم من دونه من ولي «شريفه 
  
 )78ة ، صفح6درس  ،3(دين و زندگي   .7

بيانگر سنت تأثير اعمال بر » و لو انّ اهل القري ءامنوا و اتّقوا...«عبارت شريفه 
من «زندگي انسان است (اعمال نيك تا اين قسمت از آيه) كه با حديث شريفه، 

   از امام صادق (ع) ارتباط مفهومي دارد. ...» يعيش باالحسان 
  
 )17ة ، صفح1درس  ،1(دين و زندگي   .8

سوره مباركه اسراء، آن كسي كه تنها زندگي زودگذر دنيا را  18مطابق به آيه 
كند و  مندش مي طلب كند، خداوند آن مقدار كه بخواهد و اراده كند از آن بهره

   دهد.  سپس دوزخ را براي او قرار مي

  
 )88، صفحة 7، درس 3دين و زندگي  – 31صفحة ، 2درس  ،1(دين و زندگي   .9

ها برآمدن مرتبط با (نفس لوامه) است كه  زشتيدر انديشه جبران گناهان و 
مرتبط با آن است و خطاب خداوند به » فال اُقسم بالنفس اللّوامه«آيه شريفه 

كساني كه در انديشه جبران گناهان هستند اين است كه از رحمت الهي 
  مأيوس نباشيد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است.

  
 )43صفحة ، 3درس  ،1(دين و زندگي   .10

آثار و پيامدهاي انكار معاد، گريبان كساني را نيز كه معاد را قبول دارند، اما اين 
گيرد. اين افراد به دليل فرو رفتن  قبول داشتن به ايمان تبديل نشده است، مي

دهند و از ياد آخرت غافل  ها، دنيا را معبود و هدف خود قرار مي در هوس
   شوند.  مي

  
 )73، صفحة 6، درس 1دين و زندگي  - 61ة ، صفح5درس  ،1(دين و زندگي   .11

مشركان و كافران در ...» رب ارجعون لعلّي اعمل صالحاً «براساس آيه شريفه 
بدو ورود به جنهم برزخي آرزو و تقاضاي بازگشت به دنيا را دارند و حال و روز 

ها به اذن  گونه است كه؛ اعضاي بدن آن آنان در قيامت (مرحله دوم) اين
  دهند.  شان گواهي مي خداوند، بر علم

  
 )73، صفحة 6، درس 1دين و زندگي  - 62ة ، صفح5درس  ،1(دين و زندگي   .12

اليوم «داللت زماني و مكاني آيه)  - ظرف تحقق (محل وقوع زماني و مكاني آيه
دوم قيامت و گواهان روز حساب (اعضاي بدن  مرحله» نختم علي افواهم

نيز بيانگر زمان اشاره ...»  ينبتوا االنسان يومئذ «انسان) است كه آيه شريفه 
  شده در صورت سوال است. 

  
 )96صفحة ، 8درس  ،1(دين و زندگي   .13

يابيم؛ كساني كه  ، از سوره مباركه آل عمران درمي77از تدبر در آيه شريفه 
اي در  ها بهره فروشند آن پيمان الهي و سوگندهاي خود را به بهاي ناچيزي مي

ها را پاك  گويد و آن ها سخن نمي آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آن
   سازد.  نمي

  
 )110، صفحة 9، درس 1دين و زندگي  - 66ة ، صفح5س در ،2(دين و زندگي   .14

خداوند، شرط محبوب شدن » قل ان كنتم يحبون اهللا فاتبعوني«در آيه شريفه 
اش، تبعيت از او بيان كرد و كمال مراعات اين تبعيت در گرو اطاعت از  بنده

   فرمان خدا، همراه با اطاعت از رسول و صاحبان امر (امامان معصوم) است. 
  
  

 )143ة ، صفح12درس  ،1(دين و زندگي   .15

خداوند هم زنان و هم مردان را به پوشيدن لباس مناسب دعوت كره است، اما 
اي  مندي آنان از نعمت جمال و زيبايي توجه ويژه به پوشش زنان به دليل بهره

   دارد.
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 )40و  25، 9ي  ها ، صفحه3و  2، 1هاي  درس ،2(دين و زندگي   .16

و جعلنا من الماء كل شيء «اساس زندگي در جهان است  آب مايه حيات و
العاده قرآن كريم در افكار و قلوب مرتبط با مفهوم يكي از  نفوذ خارق» حي
هاي اعجاز قرآن (اعجاز لفظي) است و استمرار و پيوستگي در دعوت از  جنبه

   ها) است.  علل فرستادن پيامبران متعدد (تجديد نبوت
  

 )51و  50ي  ها ، صفحه4درس  ،2(دين و زندگي   .17

قرآن كريم احكام اجتماعي متعددي دارد، يكي از اين احكام، اجراي عدالت 
و لقد ارسلنا «شود و آيه  است كه در پرتو تشكيل حكومت اسالمي محقق مي

   تأكيدي بر اين معناست. ...» بالبينات 
  

 )78و  77ي  ها ، صفحه6درس  ،2(دين و زندگي   .18

هاي يكديگر  عدم بازگويي بدي«، »ص نشتن پيران و زنانسفارش در خصو«
كه بخشي از » درمان بيماران سرگشته با داروهاي خويش«نزد پيامبر (ص) و 

كوشي در هدايت،  كنند مرتبط با سخت سيره رسول خدا (ص) را بيان مي
   كوشي در هدايت هستند.  محبت و مدارا با مردم و سخت

  
 )120صفحة ، 9درس  ،2(دين و زندگي   .19

  كند:  مشتاق و منتظر امام زمان (عج) اين گونه با فرد نجوا مي
   » او منتظر است تا كه ما برگرديم / ماييم كه در غيبت كبري مانديم«
  

 )20ة ، صفح9درس  ،3و  1(دين و زندگي   .20

با » تر كه من از وي دورم دوست نزديك از من به من است / وين عجب«بيت 
از علي (ع) كه مرتبط با مفهوم ...» ما رأيت اهللا االّ و رأيت اهللا «حديث شريفه 

  سرشت خدا آشنا و خدا نور هستي است، ارتباط مفهومي دارد. 
  

 )35و  34ي  ها ، صفحه3درس  ،3(دين و زندگي   .21

شود  پذيري از طاغوت باعث مي تسليم بودن در برابر اميال نفساني و فرمان
رأيت من التخذ «شخص، دروني نا آرام و شخصيتي ناپايدار داشته باشد كه آيه 

در ارتباط با اين موضوع بيان شده است و بيانگر شرك عملي در ...» الهه هواه 
  بعد فردي است. 

  
 )50ة صفح، 4درس  ،3(دين و زندگي   .22

كه از زبان زليخا، همسر ...» و لئن لم يفعل ما اَمره ليسجنن و «از آيه كريمه 
توان دريافت كه شيطان توسط همسر عزيز  عزيز مصر بيان شده است، مي

  مصر، براي كشاندن حضرت يوسف (ع) به گناه دام گسترده بود. 
  

 )60صفحة ، 5درس  ،3(دين و زندگي   .23

  فرمايد:  ناپذير و استوار الهي مي خداوند درباره تقدير و قانونمندي تخلف
   ...»ليل سابق النّهار الشمس ينبغي لها اَن تدرك القمر و ال ال«
  
  
  

 )99ة ، صفح8درس  ،3(دين و زندگي   .24

يابد كه تكيه بر  هر كسي كه نگران عاقبت كار خود است به روشني درمي
ورات او هرگونه نگراني نسبت به آينده را از بين خداوند و اعتماد به دست

افمن اسس بنيانه علي تقوي «برد، خداوند نيز در سوره توبه با بيان عبارت:  مي
  دهد.  اين مطلب را هشدار مي...» من اهللا 

  
 )76صفحة ، 6درس  ،3(دين و زندگي   .25

ورزند  در حقيقت  از كار خود خرسندند كه با حق دشمني و لجاجت مي
گر شده  ها و امكانات با اختيار و اراده خودشان به صورت بالي الهي جلوه مهلت

   تر شود.  شود كه بار گناهان آنان هر روز سنگين و سنگين و باعث مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


