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 تعالیبسمه 

 درس سوم پیام های آسمانی پایه نهمسؤاالت 

 را امتحان کنخودت 

 جهانی چگونه در چیست؟ ها نانسا ما خلقت از هدف .کنید بیان را ها انسان اساسی سؤاالت از مورد سه -1

 زندگی دنیا، این زندگی از غیر آیا چیست؟ جهان این در ما های تمسئولی و وظایف کنیم؟ می زندگی

 جودو دیگر دنیای و دنیا این میان ارتباطی چه چیست؟ دیگر دنیای های ویژگی داشت؟ خواهیم نیز دیگری

 بدهد؟ اعتماد قابل و دقیق جواب ها، شپرس این همه به تواند می کسی چه دارد؟

 خالق خداوندزیرا  خداوند چرا؟ است؟ کسی چه دارد را ها نانسا به دین ارائه صالحیت که کسی تنها -۲

 است کسی تنها آگاهی، این دلیل به او. اوست آرزوهای و نیازها روحیات، استعدادها، تمامی به آگاه و نانسا

 .بدهد انسان نیازهای و سؤاالت به را ها خپاس ترین لکام و بهترین تواند یم که

 که است اساسی اصل دو «ایمان به جهان آخرت»معاد به دعوت و «پرستش خداوند یکتا»توحید به دعوت ٣

 .اند بوده آن انجام به مأمور پیامبران همه

 فراوان مشکالت و ها چالش دچار دار دین ظاهر به جوامع برخی است شده موجب که اصلی علت دو ٤

 یند تعالیم و دستورها به نسبت مردم از بسیاری جهل مسئله، این بروز علت اولین .دهید توضیح را باشند

 هب و ندارند درستی و کامل اطالع دین دستورهای از ولی هستند، دار دین کنند یم ادعا اینکه با آنان. است

 .کنند یم بسنده اند شنیده آن و این از آنچه به باشند دین معارف یادگیری و مطالعه پی در آنکه جای

 .است دین دستورهای به مردم نکردن عمل علت، دومین

 

 کالسیفعالیت 

 سال بیست کوتاه مدت در هم آن مردم، زندگی در تغییر همه این آمدن وجود به علت شما نظر به*

 و جهان بینی نسبت به خدا و جهان تغییر نگرش و افکار و عقاید چیست؟

 چرا؟ یابند؟ب را فوق اساسی سؤاالت پاسخ توانند می تجربی دانش و علم به اتکا با یا تنهایی به ها نانسا آیا* 

کند و سعادت و شقاوت خود را در همه امور تظمین خیر زیرا علم و تجربه آدمی آنقدر نیست که بتواند 

 عالوه بر آن عمر انسان آنقدر نیست که همه چیز را تجربه کند.

آنان همیشه در گمراهی می  افتاد؟ می اتفاقی چه فرستاد، ینم انسان هدایت برای را پیامبران خداوند اگر* 

 نمی گرفتند تا روحشان پاک شود. آیات و احکام و قوانین الهی فرا و ماندند
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 و نکات متنسؤاالت 

 سنگ از هایی تب برابر در* چهار مورد از کار های عررب های زمان جاهلیت را قبل از بعثت پیامبر بنویسد. 

 نشین هم و مردار آنان غذاهای دانند، یم قدرت صاحب خود زندگی در را آنان و کنند یم سجده چوب و

 به کنند، یم گور به زنده را آنان گاهی و دانند می ننگ را دختر داشتن هستند، سوسمارها و مارها آنها

 .گیرد یم در میانشان شدیدی های تغار و ها گجن ای بهانه ترین کوچک

 .خداست ازآن تنها خالص دین که باشید آگاهچیست؟ «  الخاِلصُ الدّینُ هللِّ ااَل» * معنی آیه 

 انسان شقاوت و سعادت عوامل به عالم که خداوندی و است، انسان و جهان خالق که خداوندی را دین این* 

  را ها انسان معنوی و مادی زندگی برنامه همان یا الهی دین داشتند وظیفه پیامبران. است فرستاده باشد، می

 .نمایند ابالغ مردم به  بود رسیده آنها به وحی طریق از که

* چرا پیامبران ابتدا شناخت را که زیر بنای رقتار است اصالح می کردند سپس احکام و قوانین الهی را بیان 

 به ایمان و درست شناخت اوست، ایمان و شناخت از برخاسته کسی هر رفتار و اخالق نوعمی کردند؟ زیرا 

 و تباهی نادرست، شناخت و دهد یم نیکوکاری زیبای های شکوفه و آورد می بار به صالح عمل آن،

 .دهد می نتیجه ستمگری

 یند تعالیم شناخت و مطالعه بایدو جامعه چگونه می توان مشاهده کرد؟ دین را در زندگی * تأپیر بی نظیر 

 تمام به کنیم سعی باید راه این در البته. دهیم قرار خود کار سرلوحه را آن دستورهای از اطاعت سپس و

 .بگذاریم کنار را دیگر برخی و کرده عمل موارد برخی به اینکه نه کنیم، عمل شریعت احکام

 دفاع صورت به هم و باشد اسالم دشمنان با نبرد صحنه در دفاع صورت به هم تواند می دین از پاسداری* 

 .علمی

 ی،مطهر استاد. بود نفرقا گروه بود کرده پیدا انحرافی عقاید که هایی هگرو از یکی مطهری شهید زمان در* 

 .داد یم تذکر را اشتباهات این مختلف، های مناسبت به و شد گروه این اعتقادی و فکری انحرافات متوجه

 اسالم از دفاع و عقاید اصالح راه در که بهتر چه برود، دنیا از انسان باشد قرار اگر»این جمله از کیست * 

 ؟ استاد مطهری«ندارم تردیدی ترین کوچک راه، این در من و باشد

روز شهادت استاد مطهری است است که به احترام ایشان روز معلم نام  1٣31 سال اردیبهشت دوازدهم* 

 گرفته است.


