
 

 

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم » 

 دین و زندگی سال چهارم دبیرستان

 درس سوم : حقیقت بندگی

 الف ( تحلیل و بررسی مفهومی آیات ابتدا درس و اندیشه تحقیق

 و را بپرستیدا= پس  فأعبُدوهُ     کلمات کلیدیاِنَّ اهلل ربی و ربکم                             

 اه / مسیرصراط = ر                                                  فأعبُدوهُ              

 هذا صراطٌ مستقیم

 توحید در ربوبیت نتیجه و معلولموضوع کلی آیه شریفه : توحید در عبادت ،  ○

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح کنکور سراسری : □

 ( دوهُفأعبُبعد فردی و اجتماعی )  دوتوحید در عبادت در هر ( 

 کند ) ربکم (( پیامبر ابتدا وابستگی خود را به خدا بیان می

 ( صراط مستقیم همان بندگی خداوند است.

 ( کسی الیق عبادت است که ربّ انسان باشد.

 أحبار = دانشمندانکلمات کلیدی        اتخذوا احبارهم و رهبانهم               
 بانرهبان = راه                                     ارباباً من دون اهلل              

 منزه است وسبحانه = پاک                               و المسیح ابنَ مَریم                  
 و ما امروا 

 االّ لیعبدوا الهاً واحداً
 ال اله االّ هو

 سبحانَه عما یشرکون
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 شرک در عبادت در دو بعد فردی واجتماعی موضوع کلی آیه شریفه : توحید عبادی و نفی ○

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ی بین شرک در ربوبیت و شرک در عبادت ) ارباباً ...... لیعبدوا (( رابطه

 بیت (ر ربود( مسیحیان ، دانشمندان و راهبانشان و حضرت مسیح )ع( را به پروردگاری گرفتند ) شرک 

 نفی شرک در عبادت است.« سبحانه عما یشرکون  »( منظور از عبارت 

 فرستادیم بعثنا = کلمات کلیدی   و لقد بعثنا فی کل اُمةٍ رسوالً                             

 عبدوا = بپرستیدا                              اَنِ اعبُدُوا اهلل                                         

 جتنبوا = دوری کنید ا                                ت                                و اجتنبوا الطاغو

 جتماعیافردی و عبادی در هر دو بعذد  نفی شرکدر عبادت و  توحیدموضوع کلی آیه شریفه : تحقق  ○

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 و بندگی خداوند است.( اجتناب و دوری از طاغوت ، الزمه توحید عبادی 

 ( یکتا پرستی ، اصل مشترک میان تمام ادیان است.

 و نفی بندگی طاغوت *( پذیرش حاکمیت حق 

 ست.( بعثت پیامبران ، خاص یک گروه یا طبقه خاصی نبوده ، بلکه در هر امتی صورت گرفته ا

 پیامبرهدایت تشریعی ، ارسال « لقد بعثنا فی کل اُمةٍ رسوالً » =  ترکیبی( 
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 کندیسلم = تسلیم می  کلمات کلیدی   و مَن یُسلِمُ وجههُ الی اهلل                            

 نیکوکار محسن =  و هو محسن                                                                

                                                   = ریسمان استوار الوثقی لعروةا           فقد استَمسَکَ بالعروة الوثقی                                    

     و الی اهلل عاقبة االُمور

 موضوع کلی آیه شریفه : توحید در عبادت در بعد فردی و اجتماعی  ○

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 نیکوکاری –در برابر اوامر و نواهی خداوند ( شرط تمسک به ریسمان الهی : تسلیم شدن 

 ( تالزم همیشگی توحید در عبادت ) اخالص ( و نیکوکاری

 همان دین الهی است.« عروة الوثقی » ( منظور از عبارت 

کوکاری با نی و نتیجه تسلیم خدا شدن همراه معلولتمسک به دستاویز محکم و ریسمان استوار الهی ،  (

                         است.

 ( توحید در عبادت ) تجربی  فردی( بعد 

 الحمد اهلل رب العالمین                    

 موضوع کلی آیه شریفه : توحید در عبادت و توحید در ربوبیت  ○
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 نکات قابل برداشت  مد نظر طراح : □

 ( این عبارت بیانگر توحید در عبات است.

 ر ربوبیت است.( این عبارت بیانگر توحید د

 حمد و ستایش او را نتیجه دارد.« ربّ » ( شناخت خداوند به عنوان 

 ایاک نعبد و ایاک نستعین

 موضوع کلی آیه شریفه : توحید در عبادت ○

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ( این آیه ، بیانگر توحید در عبادت در بعد اجتماعی است.

 شود.کمک گرفتن از او یک عمل عبادی محسوب می( عبادت و بندگی خداوند و 

 ( حصر بندگی و استعانت در خداوند

 ( الزمه بندگی خداوند ، کمک خواستن و استعانت از اوست.

 بررسی نکات خط به خط 

آگاهی ها وها و زیباییخداوند به عنوان تنها خالق و آفریننده جهان و تنها سرچشمه خوبی شناختپس از * 

                 و پشتیبان جهان است گاهتنها تکیهکه او تنها مالک ، سرپرست ، اداره کننده و به این 

دا خها نساناقعی اویابیم که تنها وجود شایسته پرستش و عبادت ، یعنی تنها معبود درمی                 

 است.

شخص دیگری اگر بر اساس اطاعت از و بندگی اوست و اطاعت از هر  عبودیت* اطاعت از خداوند نیز الزمه 

 خداوند نباشد ، نابجا و غلط است.
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 در عبادت است. توحید* اطاعت از رسول گرامی و اطاعت از جانشینان آن حضرت ؛ الزمه 

 رسد.زیرا حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان به مردم می

ارهای کشیم و های او باستش کنیم و تسلیم فرمانآن است که فقط خدای یگانه را پر* توحید در عبادت : 

 خود را فقط به قصد اطاعت از او و برای کسب رضایت او انجام دهیم.

 ( فقط خدا را بپرستد و از او اطاعت نماید.* بعد فردی توحید در عبادت      

 ای های خود را به گونهعالیتفها و ها و تمایالت درونی و تصمیم( کشش                                          

 دایی خ سمت و سویی ،هماهنگی مناسب سامان دهد که در یک                                                

 بگیرد و بر محور بندگی او باشد                                                

    ، میل به ثروت میل به قدرت ( امیال و غرایز خود مانند میل جنسی ،                                           

   های برتر ؛ مانند حقیقت طلبی ، نماید و گرایشرا تنظیم و کنترل می                                               

 یابد.یشتری میظهور ب عدالت خواهی .... در رفتار او                                              

 پارچه در جهت عبودیت و ( چنین انسانی دارای شخصیتی یگانه و یک                                          

 شود.پرستش خدا می                                              

 ، از هوای کسب رضایت او  ( انسان مشرک به جای تبعیت از خداوند و  ک در بعد فردی  * انسان مشر
 کند.نفس خود یا دیگران اطاعت می                                             
 های نفسانی خود و ( انسان مشرک تحت سلطه تمایالت و خواسته                                         

 ار دارد.دیگران قر                                              
 های متفرقت گیری( انسان مشرک فردی است چند شخصیتی با جه                                         
 شود.( انسان مشرک آرامشش سلب می                                         
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 در جهت خداوند و ( به معنای یگانه و یکپارچه شدن نظام اجتماعی بعد اجتماعی توحید در عبادت   

 اطاعت همه جانبه از او                                              

 و  ها ا یکدیگر به جای خواستب( اگر این افراد بکوشند که در روابط خود                                         

 ها و پذیرش فرمان طاغوت ی را حاکم کنند و ازتمایالت خود فرمان اله                                        

  روابطو  اقتصادیو  یاسیمناسبات سظالمان و ستمگران سر باز زنند. و                                         

 ضایت او تنظیم نمایند ، بعدو در جهت ر را منطبق بر احکام الهی  فرهنگی                                        

 یابد.اجتماعی توحید عبادی تحقق می                                        

 وابط فرهنگی و اقتصادی به رشوند ، بلکه ( ستمگران بر مردم حاکم نمی                                        

 رسد.می توازن و تعادل                                        

 رود.از بین می تعالیگیرد و ( تفرقه و تضاد جامعه را فرا می د اجتماعی توحید عبادی    در بع * شرک

 ، قدرت اجتماعی و سیاسی را  های ستمگر و مستکبر( انسان                                                     

 آورند.میبدست                                                          

 آورند.ت خود در میهای دیگر را به خدم( انسان                                                     

 های او ز حاکمیت الهی و فرمان( در این گونه جوامع سخنی ا                                                     

 طاغوت است. نیست ، بلکه سخن از حاکمیت                                                       

 است. حیدهمه ابعاد تواسالم و جامع  مهم ترین شعارکلمه توحید و « ال اله االّ اهلل » *  کلمه 

 (  اهللبسیار ارزشمند و موجب فالح و رستگاری است ) ال اله االّ* توجه به شعار و تفکر در آن 
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 تکرار کنیم تا حقیقت آن در وجود ما نفوذ کند.طول روز اند این کلمه را در دهما توصیه کر پیشوایان* 

 * پیامبر اکرم )ص( : بهای بهشت ، ال اله االّ اهلل است.

اوند حضور خد ناه درتری نسبت به این عبادت برسد ، بیشتر از گ* هر قدر انسان به درک باالتر و ایمان قوی

 کند.وری میهای او دو سرپیچی از راهنمایی

 سخن رسول خدا در دعوت مردم به اسالم :   قولوا  ولین* ا

 ال اله االّ اهلل                                                                  

 تفلحوا                                                                  

له االّ اد )) ال حتوا ماننمنه من و نه گویندگان قبل از من کلمه ای پر » :  فرمایندی این کلمه میایشان درباره

 « ایم اهلل (( نگفته

 ند.کفظ میح عملو  عقیده فرمایند : این کلمه دژی است که انسان را از شرک دراز این رو پیامبر می

 * توحید ؛ محور و روح زندگی دینی ، شرک ، محور و روح زندگی ضد دینی است.

داره و را ا * اغلب مردم دنیا قبول دارند که خالق جهان ، خدای یگانه است و همین خدا است که جهان

 کند.تدبیر می

فل د خدا غااز یا ها چنان به امور دنیوی سرگرم شدند که خدا را فراموش کرده و یکسره* بسیاری از انسان

 اند.

 قلبی ایمانه به مرحل ذهنیدهد که از مرحله شناخت = معرفت به خداوند ، زمانی میوه خود را می مهم* 

یز نعالم  که خداوند در کوچکترین حوادث ببیندبرسد و در قلب تثبیت شود. یعنی انسان به چشم قلب 

 حضور دارد.

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIvU-6ERMPzDLwU2g


 

 

 هایی جز خداوند* معیار ثابت شرک و بت پرستی از نظر قرآن کریم       اطاعت از ارباب

 تانی جز خداوندپذیرش سرپرس                                                                     

 داوندجز خ بندگی کسانی                                                                     

 مه زندگی رناوند از بن خداخارج کردن دی                                                                    

 خالف دین حرکتمدر جهت  نی کهتقلید از کسا                                                                    

 کنندمی                                                                    

داوند ، خ قبول داشتندر عین  هااز انسان برخی= ریشه شرک و بت پرستی جدید : آن است که  مهم*  

 کنند.دین و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمی
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 «بسم اهلل الرحمن الرحیم » 

 سال چهارم دبیرستان 

 درس چهارم : در مسیر اخالص 

 تحلیل و بررسی مفهومی آیات 

 تقوموا = قیام کنیدکلمات کلیدی     قل انما اعظکم بواحدةٍ                                    

 ثنی = دو به دوم                        اَن تقوموا هلل                                               

 ردی = انفرادیف مثنی و فرادی                                                                    

 ثم تتفکروا                       

 موضوع کلی آیه شریفه : اخالص در بندگی  ←

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 م برای خداوند به صورت انفرادی یا گروهی ( لزوم قیا

 ( تفکر و تأمل همراه با اقدام برای خداوند ) ثم تتفکروا (

 شود.( قیام برای خداوند و تفکر ، در کنار هم ، یک وظیفه محسوب می

 ( اولویت و ترجیح اقدام گروهی بر اقدام فردی 

ش معه ) پییان جاهای تقویت بنا خود است (( از راه= این آیه بیانگر )) همراه کردن دیگران ب ترکیبی( 

 ( درس 

 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق 
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 فاعبدهُ = پس بپرستید کلمات کلیدی        فاعبداهلل  مخلصاً له الدین                   

 ی ه خالص کرده باشر حالی کد  =مخلصاً                                                                           

 موضوع کلی آیه شریفه : اخالص در بندگی  ←

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ها است.( هدف از نزول قرآن ، بندگی خالصانه انسان

 است ) بالحق ( حکمت الهی( حقانیت نزول قرآن کریم ، بر اساس 

 خلصاً (( تالزم بندگی خداوند و اخالص ) فاعبداهلل  م

 کنید. عبادت خدا را خالصانهگوید که کند و می( این عبارت ؛ به طور صریح اخالص را بیان می

 رسال کتابا= انا انزلنا الیک الکتاب : هدایت تشریعی و ویژه انسان با سال سوم  ترکیبی درس ( 

 ألم أعهد = آیا عهد نکردم؟کلمات کلیدی     الم اعهد الیکم یا بنی آدم                           

 آشکار ن = دشمن مبیأن ال تعبدوا الشیطان                                                       عَدّوُ

 انهُ لکم عدوُّ مبین 

 و اَن اعبدونی 

 هذا صراطُ مستقیم 

گی از بند انسان به پرستش خداوند و دوریموضوع کلی آیه شریفه : اخالص در بندگی و گرایش فطری  ←

 شیطان 
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 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ( بازخواست کسانی که گرایش به پرستش را نادیده گرفته اند.

 ( نفی بندگی شیطان ) ال تعبدوا الشیطان (

 ( لزوم پرستش خدای یگانه ) اعبدونی (

 ایش فطری به پرستش خداوند است.( یکی از علل شرک عملی ؛ نادیده گرفتن گر

 ( راه مستقیم ، همان بندگی خداوند است.

 = بیانگر فطرت خدا آشنا است.دوم  ترکیبی درس ( 

 لنصرف = بازگردانیم کلمات کلیدی       کذلک لنصرف                                     

 ا المخلصین = بندگان خالص شده ماعبادن                      عند السوءَ و الفحشاءَ                                

 اِنَّهُ من عبادنا المخلصین

 نفوذ شیطان در انسانعدم موضوع کلی آیه شریفه : نخستین ثمره اخالص ،  ←

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ( آیه در مورد حضرت یوسف )ع( وحاکی از مقام باالی آن حضرت است.

 ست.اهای شیطان الص در بندگی عاملی برای جلب امداد و حمایت خداوند در غلبه بر وسوسه( اخ

 کاری و بدی( عدم اجتماع اخالص با زشت

؟                       ایشان به درجات باالی اخالص مقابل بدیایستادگی حضرت یوسف )ع( در  علت( 

 رسیده بود.        
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 و الذین جاهدوا فینا

 جاهدوا = تالش کنندکلمات کلیدی       لنهدینهم سبلنا                                    

 کنیمییشان را هدایت مقطعاً ا =ینهم و اِنَّ اهلل لمع المحسنین                                                  لَنهد

 خالصاهای رسیدن به حقیقت بندگی و موضوع کلی آیه شریفه : انجام عمل صالح یکی از برنامه ←

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ها( مدد و کمک الهی در گرو تالش و مجاهدت انسان

 های سعادت و وصول به مقام قرب الهی بسیار است ) سُبُل (( راه

 ( از هدایت الهی ، احسان و نیکوکاری است ) اِنَّ اهلل لمع المحسنینمندی ( عامل بهره

 ها با اخالص است ) فینا (ها ، تزیین آن( عامل ارزش یافتن مساعی و تالش

 عمل صالح را بعد از ایمان معرفی نموده است. غالباً( قرآن کریم ؛ 

 أصحاب = یارانکلمات کلیدی         لو کنّا نسمع او نعقل                                   

 = دوزخ لسعیرما کنّا فی اصحاب السعیر                                                        ا

 ی ت بندگموضوع کلی آیه شریفه : تقویت روحیه حق پذیری نخستین برنامه رسیدن به اخالص و حقیق ←

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 وزخ است.ها موجب رهایی از داند که استفاده صحیح از آن وایی و تفکر از ابزارهای هدایت( شن

 ند.شناسامی« اصحاب السعیر » اند با نام ( قرآن ، کسانی را که از ندای هوس پیروی کرده

 ( بی بهرگان از عقل و خردورزی ، شایستگان دوزخند.
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 اند و پیرو هوی وی حق با هوس ، راه ورود حق را بر خود بسته( آیه از زبان کسانی است که در مواجهه

 هوس گشته اند.

 اند. قل سپردهعای که دل به ای که دل به هوای نفس بسته اند و دستهها دو دسته اند : دسته( انسان

 برای یاد من لذکری =                  کلمات کلیدیوَ اَقِمِ الصالة لذکری                              

ص ن به اخالای رسدهموضوع کلی آیه شریفه : راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او ، یکی از برنامه ←

 در بندگی 

 نکات قابل برداشت و مد نظر طراح : □

 ( یاد خدا ، باالترین هدف و کارکرد نماز است.

 ( دعوت به اقامه نماز با هدف تداوم یاد خداوند در زندگی

 ( وجوب نماز در ادیان پیشین

 رغفلت را کنا کند ،( نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او ، محبت خداوند را در قلب تقویت می

 زند.می 

هم ترین مکبر (( ، ا= طبق آیه )) إن الصالة تنهی عن الفحشا و المنکر و لذکر اهلل دوم  ترکیبی درس ( 

 است. ثمره نماز ، یاد خدا
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 نکات خط به خط کتاب درسی

 جن و انس را نیافریدم مگر برای بندگی من 

 .زندگی عرصه عبادت و بندگی خدا است 

 دگی و زن انسان همواره بر سر دو راهی بندگی خداوند یا بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد

 صحنه انتخاب یکی از این دو راه است.

      گیری های انسان سمت و سویی الهی پیدا کندتمام جهتاخالص در بندگی 

 جام پذیردی کارها فقط برای رضای او و تقرب به او انهمه                               

 ستااخالص در بندگی معنای دیگری از توحید عبادی                                       

 گوییمول : نیت ، که به آن هدف یا قصد میهر عمل از دو جزء تشکیل شده است      ا 

 دوم : شکل و ظاهر عمل                                                   

 شد.باقصد و نیت به منزله روح عمل است و شکل عمل نیز در حکم جسم و کالبد آن روح می 

 مل اوستپیامبر )ص( : نیةُ المؤمن خیرٌ من عملِهِ  :  نیت مؤمن ، برتر از ع 

  نامند.می« حسن فعلی » و شرط دوم را « حسن فاعلی » شرط اول را 

  آورد.را به دنبال می فعلیبه طور طبیعی حسن  فاعلیحسن 

 ی حق پذیری برنامه ریزی برای اخالص ) رمز = تاریا (    تقویت روحیه 

 ه خداوندافزایش معرفت ب                                                     

 او واستن ازخکمک  راز و نیاز با خداوند و                                                     

 یاد معاد و روز حساب                                                      

 انجام عمل صالح                                                     
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 ی حق پذیری    اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص )) حق پذیری (( استهتقویت روحی 

 سیر   منی وارد ه آساکسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع است ب                                      

 شودبندگی می                                       

 افراد حق پذیر ، تابع دلیل است                                       

 هوای و هوس   ↔دل       ↔عقل                                          

              به هر میزانی که معرفت و ایمان ما به خداوند بیشتر شود   - افزایش معرفت به خداوند 

 یابدفزایش مینیز ا ما برای پرستش و بندگیانگیزه                                                

 های الهی در بر ما الزم است اوقاتی را به تفکر در آیات و نشانه –            

 خلقت اختصاص دهیم                 

 اوند اقرارآفرینش همه تنبیه خداوند دل است       دل ندارد که ندارد به خد –            

   ا چه سود؟و دیده نابین تابد ز ذرات جهان         هر دو عالم پر ز نوررخسار تو می مهر –            

 کندراز ونیاز با خداوند و کمک خواستن از او    محبت خداوند را در قلب تقویت می 

 زندغفلت را کنار می                                                     

 کندمند میو بهرههای اانسان را از امداد                                                     

 یژه داردو نماز جایگاه ها ،ها و دعادر میان مناجات                                                     

 برای تقویت عبودیت و اخالص  بسیار مؤثرهای یاد معاد و روز حساب     یکی از راه 

 هشت و فقط یاران ب یکسان نیست« ساکنان بهشت » و « ساکنان آتش »                                 

 یابندنجات می                                  

 ه سوی  بپسند خداوند : ای نفس به آرامش رسیده ، خشنود و خدا                               

 در بهشت خودم  درآی و بندگان خودمپروردگارت بازگرد و در میان                                

 داخل شو                                
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 انجام عمل صالح     قرآن کریم ؛ غالباً عمل صالح را بعد از ایمان معرفی نموده است 

 سازددهد و وجودش را خالص میانسان را پرورش می                         

 ندکایت مییشتر هدبدهد و او را خداوند نیز ادامه مسیر را به او نشان می                         

 .اولین ثمره اخالص عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص است 

 ت.های محکم و استوار اسی دیگر اخالص در پرستش ، دستیابی به معرفت و اندیشهثمره 

  دهد  کارهای خود را خالصانه برای خدا انجامچهل روز )ص( : هر کس بتواند پیامبر اکرم 

 های معرفت و حکمت از دل و زبانش جاری خواهد شد.چشمه 

 ی دیگر اخالص    احساس اطمینان و آرامش روانی به زندگی سالم و به دور از فسادثمره 

 خوداحساس لذت واقعی از زندگی                              

 های معنویها و کسب زیبایینجات از دغدغه                             

 ی درخت اخالص و عبودیت است.های اولیهآنچه گفتیم ، میوه 

 دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه خداوند        ی اخالص در بندگی    باالترین میوه 

  ی اخالص     نهایت آرزوی عارفانامیرمؤمنان از باالترین میوهتعبیر 

 های صادقاندوست دل                                                          

 میاند عالولی مؤمنان و معبو                                                          

 دهد :دان آدم را اینگونه ندا میپیامبر اکرم )ص( فرمودند خداوند فرزن 

 یا بنی آدم 

 انا غنی ال افتقر

 اطعنی فی ما امرتک

 أجعلک غنیاً ال تفتقر

 یا بنی آدم
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 انا حیٌّ ال اموت

 اطعنی فی ما امرتک

 اجعلک حَیَّاً ال تموت

 یا بنی آدم

 انا اقول للشئُ کن فیکون 

 اطعنی فی ما امرتک

                                        اجعلک تقول للشئُ کن فیکون         
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