بسمه تعالی
سؤاالت درس پنجم پیام های آسمانی پایه نهم
خودت را امتحان کن
 )1چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم را آخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟ خداوند با آخرین پیامبر،
راه تمامی پیامبران را که به مرور زمان کمرنگ و یا تحریف شده بود بار دیگر روشن ساخت؛ تمامی انحرافاتی
که در ادیان پیشین ایجاد شده بود را تصحیح کرد و صراط مستقیم خود را آشکارا به مردم نشان داد .بدین
سان خداوند با آخرین پیامبر ،کامل ترین دین را برای هدایت همه انسا نها تا روز قیامت فرستاد .اسالم دینی
کامل است که عالوه بر پاسخ دادن به سؤاالت اساسی ،به سؤاالت جدید نیز پاسخ دهد .خداوند حکیم با آخرین
فرستاده خود پیامی را برای انسان ها فرستاد که تا روز قیامت برای هدایت آنها کافی است و آن قرآن است.
 )2کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر بیان کنید -1 .آفریننده جهان،
خداوند یگانه است و جز او هیچ خدایی وجود ندارد .اوست که تمام هستی را با شگفتی های فراوان آفریده و
انسان را روی زمین خلیفه خود قرار داده است -2- .تنها راه رستگاری انسان ها ،عمل کردن به دستورهای
خداست و راه دیگری وجود ندارد .اقوام فراوانی راه دشمنی با خدا را در پیش گرفتند که خداوند آنها را مجازات
کرد ،برخی نیز با اطاعت از خداوند در دنیا و آخرت رستگار شدند  -3-خداوند روزی تمام آسمان و زمین را
برخواهد چید و در قیامت با حسابرسی به کارهای بندگانش ،نیکوکاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم
خواهد فرستاد.
 )3گام های بهره مندی از قرآن کریم را بیان کنید .در گام اوّل :بتوانیم قرآن را به راحتی بخوانیم .در گام
دوم :بعد از کسب توانایی قرائت ،آن را بفهمیم؛ معانی آیات و جمالتش را درک کنیم و متوجه پیام و مقصود
خداوند شویم .و در گام سوم :به پیام ها و معارف قرآن عمل کنیم.

خودت را امتحان کن
به نظر شما چرا خداوند با پیامبری حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله به کار ارسال راهنما برای کاروان بشریت
پایان داد؟ زیرا با فرستادن پیغمبر اکرم تمامی انحرافات دین های الهی قبل را اسالح کرده است.

سؤاالت و نکات متن
* حضرت آدم ،اولین راهنما بود.
* چرا خداوند بعد از پیامبری یک پیامبر دیگر را می فرستاد تا تحریف های دین قبلی را اسالح کند؟ با
رحلت آن پیامبر ،عده ای که همواره به دنبال ایجاد انحراف در دین خدا برای رسیدن به خواسته های دنیوی
خود بودند ،مردم را از دین الهی منحرف میکردند .مردم نیز به علت اینکه ارزش این تعالیم را به خوبی نمی
دانستند ،و امکانات کافی نیز برای حفظ آن در دست نداشتند ،تعالیم آن پیامبر را پس از مدتی فراموش و یا
دگرگون میکردند.این کار باعث می شد نسل های بعدی به دین حقیقی دسترسی نداشته باشند و نتوانند
راه رشد و سعادت را بیابند.
* یهودیان و مسیحیان همان طور که در کتاب های مقدس آنان آمده بود منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان
بودند .آن قدر نشانه های پیامبر اکرم در کتابهای یهودیان و مسیحیان فراوان بود که قرآن کریم می فرماید
آنان حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله را همانند فرزند خود به خوبی میشناسند
* پیامبر اکرم خاتم پیامبران است؛ یعنی با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت و بعد از ایشان
خداوند دیگر کسی را به عنوان پیامبر برای مردم نخواهد فرستاد و هر کسی بعد از ایشان چنین ادعایی کند،
قطعاً دروغگوست.
* قرآن به راه سعادت هدایت می کند ،قرآن پاسخ تمامی پرسش های اساسی انسان را می دهد ،قرآن
ارزشمندترین کتاب روی زمین است ،ما میتوانیم به راحتی از قرآن استفاده کنیم ،قرآن تنها کتاب آسمانی
است که به گواه تاریخ هیچ تحریف و تغییری در آن راه نیافته است و تمامی نسخه هایی که از آن تاکنون
جمع آوری شده است یکی است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.
* امیر المؤنین علی (ع) در بارهی جایگاه هدایت قرآن چه می فرماید؟ و {پیامبر اکرم} با خود نورى آورد
که هدایتگر همگان شد و آن نور ،قرآن بود .بدانید ،که در قرآن علم آینده و خبر گذشته است و در آن
داروى درد شما و راه سامان یافتن زندگى شما قرار دارد.

