بسمه تعالی
سؤاالت درس دوم پایه نهم پیام های آسمانی
خودت را امتحان کن
 )1توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمیدهیم .زیرا به نتیجه
کارمان ایمان و اعتماد قلبی نداریم
 )2دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید .تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش -یاد و ذکر خداوند
 انجام نیکی ها و دوری از گناهان )3به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان مالک نیست ،چه پاسخی می دهید؟
اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز به همراه آن خواهد آمد؛ پس اگر کسی ادعا کند که در قلب به خدا
ایمان دارد اما در ظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود ،باید در ایمان خود شک کند.
 )4یکی از دالیلی که باعث می شود انسان مؤمن از آرامش برخوردار باشد را بیان کنید -1 .خداوند دل و جان
آدمی را به گونه ای آفریده که جز با یاد و نام او ،آرام نمی گیرد .وقتی انسان در این دنیا به هریک از خواسته
های دنیایی -که سال ها آرزویش را داشته -می رسد ،پس از مدتی از آن دل زده می شود؛ زیرا هیچ خواسته
ای نمی تواند جای خواستهء واقعی قلب را ،که همان رسیدن به خداست ،بگیرد -2 .کسی که به خدا ایمان
دارد ،مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا که در نزد خدا جست وجو می کند و برای همین از نامالیمات
دنیا ،دچار اضطراب و ناراحتی نمی شود .او با توکل بر خدا و دل بستن به او از هرگونه یأس و اضطراب ،رها
می شود و در آرامشی که هدیهء خدا به اوست روزگار خود را سپری می کند.

فعّالیت کالسی
به نظر شما چرا با اینکه میدانیم برخی کارها نتیجه و ثمرات خوبی دارند ،اما بدان عمل نمیکنیم و یا با اینکه
میدانیم نتیجهء برخی کارها به زیان ما خواهد بود ،از انجام آنها خودداری نمی ورزیم؟ زیرا به نتیجه کارمان
ایمان و اعتماد قلبی نداریم
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نکات و سؤاالت متن
* ایمان چگونه محرک انسان جهت عمل و انجام دستورات الهی میشود؟ علم و شناخت مانند چراغی است
که راه را نشان می دهد ،اما داشتن چراغ ،به تنهایی انگیزه الزم را برای رفتن به سمت راه در انسان ایجاد نمی
کند ،بلکه حقیقتی به نام ایمان برانگیزاننده و محرک ما برای رفتن به سمت عمل و انجام دستورهای الهی
است.
* حضرت علی علیه السّالم درباره ارتباط ایمان و عمل چه می فرماید؟ ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست
جدایی ناپذیرند.
* حقیقت ایمان چیست؟ ایمان ،اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت است .باوری که شوق
عمل به آن حقیقت را در انسان ایجاد می کند و آدمی را به سمت آن می کشاند .جایگاه ایمان قلب است.
* یکی از حکمت های نمازهای پنج گانه ،زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام طول شبانه روز است .همچنین
توصیهء فراوان به قرائت قرآن در طول شبانه روز نیز برای تقویت ایمان در دل است ،تا آنجا که خداوند گوش
سپردن به آیات قرآن را یکی از عوامل افزایش ایمان برشمرده است.
* رابطه ایمان و عمل صالح در تقویت یکدیگر چگونه است؟ ایمان به خداوند ،عمل به دستورات او را به دنبال
دارد ،باید دانست که عمل به دستورات الهی نیز موجب تقویت ایمان می شود؛ یعنی میان این دو ،رابطه
دوسویه است و هر کدام دیگری را تقویت میکند .هر عمل نیکی ،ایمان ما را قوی می کند و هر گناه ،چون
غباری صفحهء دل را میپوشاند و به اندازهء خود ،مانع رسیدن نور ایمان به آن می گردد.
* بنا به فرموده امام صادق

علیه السّالم

چه چیزی ایمان را در دل پایدار میکند؟ آنچه ایمان را در دل پایدار

میکند ،دوری از گناهان است.
* بنا به فرموده موال علی

علیه السّالم

چه چیزی باعث از بین رفتن ایمان میشود؟ هم نشینی با انسان های

هوسران ،موجب از یاد رفتن ایمان می شود.
* معنی آیه « اَال بِذکِر اللِّه تَطمَئنُّ القُلوبُ» چیست؟ آگاه باشید که دل ها تنها با یاد خدا آرام میگیرد.
* چه کسانی در دنیا دچار نگرانی و یاس و اضظراب میشوند؟ کسانی که هنوز در قلب و جانشان ایمان به
خدا وارد نشده است جز دنیا و نعمت های آن ،خواستهء دیگری ندارند .چنین افرادی همیشه نگران از دست
دادن داشته هایشان هستند و حسرت چیزی را می خورند که ندارند ،برای همین هرگز روی آرامش نمی
بینند .چنین افرادی در برابر سختی های زندگی ،آرامش خود را از دست میدهند و گرفتار یأس و اضطراب
می گردند.
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* احساس بیهودگی چه زمان و چرا ایجاد میشود؟ احساس بیهودگی وقتی ایجاد می شود که کسی در
زندگی خود هدف واال و ارزشمندی نداشته باشد؛ زیرا چیزی که به زندگی انسان معنا می دهد و آن را از
پوچی و بیهودگی خارج میسازد ،داشتن هدف متعالی و ارزشمند است.
* افراد موئمن چگونه از پوچی و بیهودگی احساس رهایی میکنند؟ چنین افرادی معتقدند نه تنها انسان
بلکه آفرینشِ همه چیز برای رسیدن به هدف مشخصی است و کاری که انسان باید انجام دهد این است که
با کمک گرفتن از فرستادگان الهی ،آن هدف را کشف کرده و برای رسیدن به آن بکوشد .این افراد هیچ گاه
در زندگی احساس پوچی نمیکنند؛ زیرا میدانند که خدا از خلقت آنان هدفی داشته و در این جهان ،به
حال خود رها نشده اند.
* دو مورد از آثار ایمان را بیان کنید .آرامش ،رهایی از احساس بیهودگی
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