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 )1خیر
 )2در بسیاری از موارد متاسفانه خیر؛ چرا که بیشتر انسانها در عین قبول داشتن خداوند ،دین و
دستورات دینی را در متن زندگی خود وارد نمیکنند و برعکس ،تمایالت دنیوی و نفسانی خود را اصل
قرار میدهند.
 )3خیر ،چراکه ایمان انسان معاصر به خداوند تحت تاثیر جنبههای نوین شرک کمرنگ شده است و به
همین دلیل ،در تکالیف خود دچار غفلت میشود.
 )4متاسفانه بسیاری از الگوهای امروزی مورد پسند خداوند نیستند ،به خصوص مدهای غربی.
 )5در ابتدا میبایست اقدام به اصالح امور در زندگی فردی خود کنیم تا گناهان به صورت اجتماعی در
نیایند؛ چرا که در اینصورت اصالح آنان بسیار مشکل خواهد بود و در مرحله بعد نیز باید امر به معروف و
نهی از منکر در جامعه نهادینه شود تا جامعهای موجد به وجود بیاید.

تحلیل و بررسی

صفحه 37

دینی دوازدهم
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 )1حضور در نماز جماعت اگر به قصد قرب الهی و رضای او باشد ،حسن فاعلی و
مصداق کامل اخالص است ،اما اگر هدفی غیر از رضای خداوند داشته باشد،
مثال برای جلب توجه دیگران باشد ،فاقد حسن فاعلی و از مصادیق ریا است.
 )2کمک به نیازمند در حضور دیگران ،ظهور در این امر دارد که فرد قصد ریا و
تظاهر دارد .البته در هم باید به نیات و مقاصد افراد توجه شود .چه بسا کمک
کردن در حضور دیگران نمونه کامل اخالص باشد.

بررسی

صفحه 45

دینی دوازدهم

هنگامی که حضرت یوسف (ع) به سن بلوغ رسید ،زلیخا ،همسر عزیز مصر،
عاشق او شد و او را به گناه دعوت کرد؛ اما حضرت یوسف (ع) امتناع کرد و به
خدا پناه برد .اما این خبر به گوش عزیز مصر رسید و پس از بررسی بیگناهی
حضرت یوسف (ع) و نیرنگ زلیخا ثابت شد ،اما چون این خبر در شهر منتشر
شد ،عزیز مصر یوسف را به زندان انداخت .راه اصلی نجات حضرت یوسف (ع)
از این دام ،پناه بردن به خدا و داشتن اخالص بود که حتی لحظهای خدا را
فراموش نکرد و تسلیم گناه نشد.

بررسی
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 )1در انجام وظایف کوتاهی کرده و میخواهند از بار مسئولیت شانه خالی
کنند.
 )2از تقدر خود و دیگران آگاهی ندارند و نمیتوانند درست تصمیم
بگیرند.
 )3درگیر تفکرات نادرست درباره قضا و قدر الهی هستند.

بررسی
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 )1انقالب علیه خود یعنی انسان با پیروی از عقل علیه تمایالت ناجا و
ناپسند خود قیام کند به این معنی که خودعالی یا نفس لوامه بر علیه
خوددانی یا نفس اماره انقالب میکند.

 )2اگر انقالب علیه خود با فرماندهی عقل و وجدان و نفس لوامه برای
اصالح خود از بدیها صورت گیرد ،پسندیده و قیام الهی است؛ اما اگر
انقالب علیه خود با فرماندهی نفس اماره برای پرداختن به هوسها و
مخالفت با فرمانهای الهی باشد ناپسند است ،به عبارتی اگر انقالب
برای اصالح خود از عیوب درونی باشد ،پسندیده است اما اگر انقالب
برای سخت گرفتن دیگران باشد ناپسند است.

بررسی

صفحه 82

دینی دوازدهم

 .1کسب آگاهی از عواقب گناه و جایگاه توبه
 .2داشتن هدف و برنامه در زندگی
 .3تغییر شرایط و سعی در از بین بردن زمینههای گناه
 .4حضور در مکانهایی که پاکی و معنویت را تقویت میکند.
 .5ارتباط با افراد سازنده و صالح

بررسی
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این پاسخی است غیر مسئوالنه و صرفا برای توجیه کردن امر غلط.
استفاده از کاالی ایرانی درحالت بهتر یا برابر بودن که امری است
بدیهی و از همگان ساخته است .ما باید با حمایت و خرید کاالی
ایرانی و در اختیار دادن کاالی مرغوب در اختبار مردم ،اسباب تقویت
اقتصادی شرکتهای داخلی و رشد و پیشرفت آنها را فراهم آوریم تا
به مرور زمان به آن سطح از کیفیت برسند که قدرت رقابت با کاالی
خارجی را داشته باشند و اگر مصرف کاالهای خارجی سبب وابستگی
کشورشد ،نخریدن آن واجب است.
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دینی دوازدهم

گام به گام
نمونه سوال
جزوه
فیلم آموزشی
مشاوره
برنامهریزی

کلیک کنید

