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١ــ ص  ،١٢در بند  ٣با عنوان «کشف راه درست زندگی» ،از خط سوم به بعد اینگونه تغییر
می یابد:
انسان می داند که اگر راه درست زندگی را انتخاب نکند ،به آن هدف برتری که خداوند در خلقت
او قرار داده ،نخواهد رسید و در آخرت دچار خسران خواهد شد ،بلکه نخواهد توانست زندگی فردی
جامعه عادالنه به وجود آورد .اما راه درست زندگی کدام
خود در دنیا را نیز به خوبی تنظیم نماید و یک
ٔ
است؟ چگونه می توان آن را به دست آورد؟
ترجمه آیه  ١٢٤سوره انعام به این صورت تغییر یافته است :خدا داناتر است که رسالت
٢ــ ص ٢٣
ٔ
عهده چه کسی بگذارد.
خود را بر ٔ
٣ــ ص  ٣٣در قسمت سوم با عنوان «اختیارات حاکم و نظام اسالمی» از خط دوم به بعد اینگونه
جامعه اسالمی پدید می آورد
تغییر یافته است :تحوالت و مسائل اجتماعی گاهی شرایط خاصی را در
ٔ
ویژه آن شرایط است .به طور مثال صنعت بیمه و بانکداری از نیازهای
که نیازمند قوانین و مقررات ٔ
زندگی امروزه است که حاکم اسالمی در چارچوب قوانین اسالم آنها را به اجرا درمی آورد.
سوره نساء ،عبارت «گمراهی دور» به «گمراهی سخت» تغییر
آیه ٦٠
٤ــ ص  ٥٠در ترجمه ٔ
ٔ
یابد.
 ٥ــ ص  ٥٥در قسمت «والیت معنوی ،برترین مقام پیامبر» خط پنجم به بعد به این شکل تغییر
می یابد:
رسول خدا (ص) با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل
واسطه فیض خالق به مخلوق شود و
شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و
ٔ
به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید .به طور مثال……،
«م ْن مات
آیه ٣٣
آیه ٥٥
سوره مائده (ص ٔ ،)٥٩
 ٦ــ در درس ٔ ،٥
ٔ
ٔ
سوره احزاب (ص  ،)٦٠حدیث َ
ولم یعرف…» ص  ٦١و حدیث ثقلین (ص  )٦٧ستاره دار هستند و باید حفظ گردند.
٧ــ ص  ٧٢در بخش اندیشه و تحقیق سؤال زیر اضافه می گردد:
ولی» در حدیث غدیر به معنای سرپرست است ،نه دوست؟
چرا ٔ
«م ٰ
کلمه َ
 ٨ــ ص  ٨٥ترجمه آیه  ١٤٤آل عمران (خط چهارم) به این صورت تغییر یابد :آیا شما به دین
گذشتگان خود برخواهید گشت؟

کلمه «إن :نیست ،نه» اضافه شود.
٩ــ ص  ٩٦در قسمت ترجمهٔ ،
١٠ــ ص  ١٠٥خط چهارم بند  ٩به این صورت تغییر یابد :امام حسن عسکری (ع) نیز در همین
همه این سخت گیری ها ،این سه امام بزرگوار معارف
محل و به همین ترتیب به شهادت رسید .با وجود ٔ
بازمانده از پدران گرامی خود را حفظ کردند و از طریق شاگردان به نسل های بعد رساندند و مانع نابودی
مکتب اهل بیت شدند.
سوره توبه به صورت زیر اصالح شود:
١١ــ ص  ١٣٣ترجمه آیه ١٢٢
ٔ
و نمی شود مؤمنان که همگی اعزام شوند
پس چرا اعزام نشوند از هر گروهی،
جمعی از آن ها
تا دانش دین بیاموزند،
و مردم خویش را هشدار دهند،
آنگاه که به سوی آنها بازگردند؛
تا مواظبت و توجه کنند.
١٢ــ ص  ١٤١در بخش «اندیشه و تحقیق» این دو سؤال اضافه شود:
 ٥ــ انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می گیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان
دخالت دارند؟
 ٦ــ چگونه والیت فقیه می تواند زمینه ساز حکومت حضرت مهدی (عج) باشد؟
١٣ــ ص  ،١٤٣آیه  ١٥٩سوره آل عمران ،آیه به شکل زیر اصالح شود:
کنت فَظّاً غلیظ القلب……
…… و لو َ
سوره روم به این صورت اصالح شود:
آیه ٢١
١٤ــ ص  ١٧٥ترجمه ٔ
ٔ
همسرانی از جنس خودتان
سوره ِاسراء به شکل زیر تغییر یابد:
١٥ــ ص  ،٢٠١ترجمه آیات  ٢٣و ٢٤
ٔ
و به آن دو فروتنی کن،
از روی مهربانی؛
و بگو :پروردگارا آن دو را ببخشای
آنگونه که مرا در کودکی پرورش دادند.

