بسمه تعالی
سؤاالت درس چهارم پیام های آسمانی پایه نهم
خود را امتحان کنید
 -1یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید  .حضرت ابراهیم به امر
خدا زن و فرزند خردسالش را در سرزمین بدون آب و آبادانی مکه رها کرد – حضرت موسی (ع) به دستور
خدا برای آزادی قوم بنی اسرائیل و دعوت فرعون به ایمان به خدا با وجود خشم و قدرت فرعون احتمال خطر
زیاد به کاخ فرعون رفت – حضرت ایوب در برابر همه سختی های زیاد زندگی جهت امتحان الهی صبر کرد و
تسلیم خدا شد.
 -2چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند؟ زیرا به راه خود و آنچه به
آن دعوت می کردند ایمان داشتند .تمام پیامبران الهی الگوی استقامت در راه خدا بودند.
 -3سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید .تسلیم در برابر امر خداوند  -استقامت و پایداری در
راه خدا  -پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها

فعالیت کالسی
عبارات زیر مربوط به کدا میک از رسوالن الهی است؟ ضمن بیان داستان هریک از آنها ،ارتباطشان را با موضوع
درس بیان کنید.
شعب ابوطالب :محاصره اقتصادی زمان رسول اکرم (ص) و  3سال صبر و استقامت در برابر کمبود غذا و
امکانات زندگی و به دور از شهر و دیار خود( .استقامت و پایداری در راه خدا)
لیلة المبیت :خوابیدن موال علی (ع) در شب هجرت در بستر پیامبر که اگر کسی در جای پیامبر نمی خوابید،
پیامبر موفق به هجرت نمیشد و مواال (ع) خطر مرگ را به جان خرید ( تسلیم در برابر امر خدا)
جنگ احد :پایداری و استقامت مسلمانان بعد از شکست در جنگ احد ،اگر صبر و تعمل و وعد الهی در یاری
کردن آن هانبود ممکن بود پیامبر (ص) کشته شود( .استقامت و پایداری در راه خدا)

سؤاالت و نکات متن
* چرا خداوند پیامبران را الگوی انسان برای هممه زمان ها قرار داده است؟ پیامبران دارای ویژگی هایی بوده
اند که شایسته دریافت و ابالغ پیام خداوند به انسان ها گشته اند .آنان بهترین انسانه ای زمان خود بوده اند.
به همین دلیل خداوند پیامبران را الگوهای انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده است.
* مسلمان بودن همه پیامبران الهی به چه معناست؟ خداوند حکیم در امر بزرگ هدایت انسان ها ،کسانی را
به عنوان پیام آور خود انتخاب می کند که در برابر دستوراتش مطیع و تسلیم باشند؛ بنابراین همه پیامبران
الهی مسلمان بوده اند؛ یعنی تسلیم محض خواسته های خداوند.
* مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامبران ،دو گروه می شدند .در باره آن ها توضیح دهید .گروهی دعوت
پیامبران را می پذیرفتند و با عمل به تعالیم آنان ،نه تنها خود را از مشکالت متعدد که به دست خود انسان
ها به وجود آمده بود نجات می دادند بلکه رستگاری ابدی را نیز نصیب خود می کردند .گروه دوم با سرکشی
در مقابل پیامبران ،آنان را دروغگو می نامیدند تا مردم پیرو آنان نشوند و اگر در نقشه خود موفق نمی شدند،
به قتل پیامبران دست می زدند.
* قوم نوح را در زمان ساختن کشتی مسخره می کردند ولی او همچنان به ساختن کشتی ادامه میداد .این
کدام ویژگی پیامران را نشان میدهد؟ « گزینه صحیح :گزینه ب »
الف) پیروی نکردن از عقاید باطل

*ب) استقامت و پایداری در راه خدا پ) تسلیم شدن در برابر امر خدا

* حضرت ابراهیم (ع) عموی خود آزر را به یکتا پرستی دعوت کرد امّا او هر بار با سخنانش او را آزار می داد
امّا ابراهیم دست از دعوت وی بر نمی داشت .این کدام ویژگی پیامران را نشان میدهد؟« گزینه صحیح :پ »
الف) تسلیم شدن در برابر امر خدا ب) پیروی نکردن از عقاید باطل *پ) استقامت و پایداری در راه خدا
* مردم زمان رسول اکرم (س) وی را به پرستش بت ها دعوت می کردند امّا او هچنان به خدا پرستی اصرار
میورزید .این مطلب نشان دهنده کدام ویژگی پیامبران است؟ « گزینه صحیح :گزینه ب »
الف) استقامت و پایداری در راه خدا

*ب) پیروی نکردن از عقاید باطل پ) تسلیم شدن در برابر امر خدا

* بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی گوساله ای را از طال و جواهرات ساختند و با این تصور که این گوساله
منشأ خوبی و ثروت است به دور او طواف می کردند.

*پیامبران الهی نه تنها خود به این امور اعتقاد نداشتند و آنها را باطل و خرافه می دانستند بلکه از طرف خدا
مأموریت یافته بودند هر اعتقادی که ریشه در دستورات خداوند ندارد و نزد خداوند معتبر نیست را به مردم
تذکر دهند و در راه اصالح آن بکوشند .رسوالن الهی با آوردن دالیل محکم ،مشرکین را به اندیشه ورزی و
تفکر دعوت می کردند و از آنها می خواستندکه به جای پیروی از خرافات ،از دستورات خداوند اطاعت کنند.
* وقتی به قوم بنی اسرائیل خیری می رسید می گفتند این نتیجه زحمات خودمان است ولی وقتی اتفاق
بدی برایشان می افتاد می گفتند این به خاطر موسی است که برای ما بدشانسی می آورد .خداوند در جواب
آنها فرمود :این بالهایی که بر سرشما می آید از خودتان است و ارتباطی با پیامبر ندارد.
* وقتی حضرت صالح قوم ثمود را به یکتاپرستی دعوت میکرد و آنان را از انجام گناه نهی می کرد ،در جوابش
می گفتند تو و همراهانت همواره برای ما بدشانسی می آورید .صالح در جواب می گفت :این بالهایی که بر
سر شما می آید به خاطر کارهایتان است.
* چه عواملی باعث پیدایش فال گران و رماالن شده است؟ اعتقاد به این امور موجب شده است برخی از مردم
در انجام کارهایشان به کسانی مراجعه کنند که ادعا دارند از آینده خبر دارند و می توانند از اتفاقات خوب و
بدی که ممکن است برای افراد رخ دهد ،خبر دهند و یا از روی دادن آنها جلوگیری کنند .امروزه این افراد در
شکل های مختلفی از قبیل فا لگیر (فال قهوه ،)…،کف بین (ادعای بیان آینده با نگاه کردن به کف دست)،
رمّال (ادعای پیشگویی آینده با استفاده از رمل و اسطرالب) و… مردم را فریب می دهند و موجب از هم پاشیده
شدن خانواده های فراوان و یا از دست رفتن اموال و آبرویشان می شوند.

