پیام های آسمان پایه نهم متوسطه اول

 -1اعتقادات

 -2اخالق

 -1الگو قرار دادن انسان های مؤمن

 -3رفتار

 -2پیامربان
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اگر کیس یم خواهد جزو بهرتین های زمان خود باشد

و در مسری ایمان به خدااگم بردارد ،2الزم است پیامربان را در زندیگ خود رسمشق قرار دهد و الزمه رسمشق قرار دادن،
آشناشدن با ویژیگ های آنان است.

 -1تسلیم در برابر امر خداوند  -2استقامت و پایداری در راه خدا  -3پریوی نکردن از عقاید باطل و
مبارزه با آنها
وقیت کیس یم خواهد شخیص را برای اجنام اکری بفرستد،
ا
ا
معموال سیع یم کند فردی را انتخاب کند که اکمال مطیع او باشد ،و به دستورایت که یم دهد به صورت اکمل
عمل کند .در این صورت است که اجنام اکمل و دقیق اکر ،تضمنی یم شود.

ا
ا
وقیت کیس یم خواهد شخیص را برای اجنام اکری بفرستد ،معموال سیع یم کند فردی را انتخاب کند که اکمال مطیع او
باشد ،و به دستورایت که یم دهد به صورت اکمل عمل کند .در این صورت است که اجنام اکمل و دقیق اکر ،تضمنی یم شود .

ا
وقیت انسا نها در امور اعدی شان این تدبری را به اکر یم بندند ،قطعا خداوند حکیم در امر بزرگ هدایت انسانها ،کساین
را به عنوان پیا م آور خود انتخاب یم کند که در برابر دستوراتش مطیع و تسلیم باشند.

خداوند به حرضت ابراهیم دستور داد زن و فرزند کوچک خود را در رسزمنی مکه که در آن زمان رسزمیین
بدون آب و آباداین بود و اماکین برای زندیگ نداشت سکونت دهد .حرضت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور
خداوند عمل کرد.

خداوند به حرضت مویس دستور داد نزد فرعون برود و از او خبواهد بین ارسائیل را آزاد کند .با اینکه مویس
از خشم فرعون و قومش نسبت به خود آاگه بود و احتمال هرگونه خطری را برای خود یم داد ،به این
مأموریت عمل کرد و وارد قرص فرعون شد و عالوه بر دعوت او به یکتاپرسیت ،خواستار آزادی بین ارسائیل
شد.

حرضت ایوب که یم دید تمایم مشالکت و سخیت هایی که در زندیگ برایش پیش یم آید به خواست خداوند
و برای امتحان کردن اوست ،در برابر تمایم آنها صرب کرد و در برابر خواست خداوند تسلیم شد.

در هر موقعییت خدا را در نظر بگرییم .به خاطر خدا گناه
نکنیم .صبور باشیم .تقوا داشته باشیم .آن چه را خدا دوست دارد اجنام دهیم .از گناه دوری کنیم... .
دو گروه یم شدند .گروه اول:
دعوت پیامربان را یم پذیرفتند و با عمل به تعایلم آنان ،نه تنها خود را از مشالکت متعدد که به دست خود
انسان ها به وجود آمده بود جنات یم دادند بلکه رستاگری ابدی را نزی نصیب خود یم کردند.

گروه دوم :گروه دیگری به ذلت های زودگذر دنیا دل خوش یم کردند و با این تصور که با پذیرش دین ،دنیای
آنها به خطر یم افتد ،زندیگ ابدی خود را نابود یم کردند؛ اغفل از اینکه دین الیه رستاگری دنیا و آخرت را
برای انسان با هم به ارمغان یم آورد .گروه دوم با رسکیش در مقابل پیامربان ،آنان را دروغگو یم نامیدند تا
مردم پریو آنان نشوند و اگر در نقشه خود موفق نیم شدند ،به قتل پیامربان دست یم زدند.

َ َ ل َّ
ٌ
َ
َ ل ل ل ل َ َ ل َ َ ً َ َّ ل َ ً َ ل َ
َ ل
کَبتم ففریقا کذبتم َوفریقا تقتلون.
جاءکم َرسول بِما ال تهوى انفسکم ا ِست
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 -1ا ِست
َ ً َ َّ ل
 -2فریقا کذبتم :گرویه را منکر شدند.
َ ً َ ل َ
 -3فریقا تقتلون :گرویه را کشتند.

پیامربان الیه با وجود این مشالکت در برابر تمایم آنها صرب و در راه خدا استقامت یم کردند ،با تمام توان
و قدرت به راه خود ادامه یم دادند و حلظه ای سست نیم شدند.

زیرا به راه خود و آچنه به آن دعوت یم کردند ایمان داشتند.

جواب( :تمام پیامربان الیه)
حرضت نوح مردم زمان خود را نهصد و

پنجاه سال به یکتاپرسیت دعوت کرد ویل در این مدت ،تنها تعداد بسیار اندیک ایمان آوردند .آنان بارها نوح

را مورد اذیت و آزار قرار یم دادند ،مسخره یم کردند ،تهدید به قتل یم کردند و  ....تا اینکه خداوند به نوح
دستور ساخت کشیت را داد و خرب داد که دیگر از قوم وی کیس ایمان خنواهد آورد .حرضت نوح به دستور

خداوند رشوع به ساخنت کشیت کرد .در این مدت هراگه که اکفران از کنار او یم گذشتند مسخره اش یم
کردند و یم گفتند چرا در بیابان کشیت یم سازی؟ نکند دیوانه شده ای؟ ! ویل چون نوح به خداوند ایمان

داشت و یم دانست وعده الیه حق است ،استقامت کرد و ساخنت کشیت را متوقف نکرد.

حرضت ابراهیم بارها عموی خود آزر
را به یکتاپرسیت دعوت یم کرد و او را به ترک پرستش بتها فرایم خواند .آزر هر بار او را با سخنانش یم
آزرد و از خود دور یم کرد ،اما او دست از دعوت خود برنیم داشت .حرضت ابراهیم نه تنها مردم اعدی،

بلکه نمرود طاغوت زمانه که اداعی خدایی یم کرد را در اکخش با شجاعت و استدال ل های حمکم به

چالش کشید و به یکتاپرسیت دعوت کرد و از تهدیدهایش نهراسید و در برابر آزار وی از قبیل انداخنت
در آتش و تبعید از وطن ذره ای دچار تردید نشد ،و دست از رایه که در پیش گرفته بود برنداشت تا اینکه

عده ای از مردم به یکتاپرسیت روی آوردند.

پایداری فراوان پیامربان ،نایش از این بود که آنان
اطمینان داشتند که استقامت ،لکید دست یافنت به وعد ه های بزرگ الیه است.

ّ
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توعدون.

 -1فرشتاگن بر آنان نازل یم شوند که نرتسید و غمگنی مباشید.
 -2به بهشیت که وعده داده شده بودید شاد شوید.

جواب :دعوت مردم به یکتاپرسیت
بت هایی ازسنگ و چوب ،فرشتاگن و

اجرام آسماین (ستاره ،ماه ،خورشید و…(

مردم معتقد بودند که خری و رش دنیایشان وابسته به آنهاست و
به همنی دیلل آنها را یم پرستیدند.

آن ها معتقد بودند اینها اثر خویب در زندیگ آنها دارند

و برای خری و برکت یافنت زندیگ باید در برابر ستاره و خورشید و ماه سجده کرد.

بین ارسائیل در زمان حرضت مویس گوساهل ای را از طال و جواهرات ساختند و با این تصور که این گوساهل
منشأ خویب و ثروت است به دور او طواف یم کردند.

پیامربان الیه نه تنها خود به این امور اعتقاد نداشتند و آنها را باطل و خرافه یم دانستند 1بلکه از طرف

خدا مأموریت یافته بودند هر اعتقادی که ریشه در دستورات خداوند ندارد و نزد خداوند معترب نیست را
به مردم تذکر دهند 2و در راه اصالح آن بکوشند.

رسوالن الیه با آوردن دالیل حمکم ،مِشکنی را به اندیشه ورزی و تفکر دعوت یم کردند 3و از آنها یم
خواستندکه به جای پریوی از خرافات ،از دستورات خداوند اطاعت کنند.4
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ِ
ِ
ویژیگ بت ها در این آیه -1 :نیم شنوند  -2نیم بینند  -3و هیچ مشیلک را حل نیم کنند
هناگیم که به پدر خود گفت :اى پدر ،چرا چزیى یم پرسیت که نه یم شنود و نه یم بیند ،و نه هیچ مشیلک را
ّ
از تو حل یم کند؟! اى پدر! بنابراین از من پریوى کن ،تا تو را به راه راست هدایت کنم!
آنها به پیامربان یم گفتند شما برای ما بدشانیس یم آورید! پیامربان نزی در جواب یم گفتند اگر بالیی رس
شما یم آید نتیجه اکرهای خودتان است.

وقیت به قوم بین ارسائیل خریی یم رسید یم گفتند این نتیجه زمحات خودمان است ویل وقیت اتفاق بدی
برایشان یم افتاد ،یم گفتند این به خاطر مویس است که برای ما بدشانیس یم آورد.

این بالهایی که بر رس شما یم آید از خودتان است و
ُْ ُ ْ
ُ
احلسن ُة قالُوا َلا ه ِذهِ وإ ْن تُصبْ ُه ْم سیّئة يط ُ
ریوا ِب ُمویس وم ْن معه أال ِإنما
ارتبایط با پیامرب ندارد .ف ِإذا جاءتهم
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کن أكَثه ْم ال يعل ُمون (اعراف) 131،
طائِ ُرهم ِعند ِ
اهلل ول ِ
 -1عدد  13حنس است -2 .به َتته زدن بدشانیس را از انسان دور یم کند  -3 .اگر گربه سیاه رس راه کیس
باشد بدشانیس یم آورد -4 .اگر سکسکه کین یعین کیس به فکرت است -5 .اگر چشمت خبارد یعین کیس
به تو حسادت یم کند.

اعتقاد به این امور موجب شده است بریخ از مردم در اجنام اکرهایشان به کساین مراجعه کنند که اداع
دارند ازآینده خرب دارند و یم توانند از اتفاقات خوب و بدی که ممکن است برای افراد
اعتقاد به این امور موجب شده است بریخ از مردم در اجنام اکرهایشان به کساین مراجعه کنند که اداع دارند

میتوانند از اتفاقات خوب و بدی که ممکن است ،برای افراد رخ دهد ،خرب دهند و یا از روی دادن آنها
جلوگریی کنند. 1امروزه این افراد در شلک های خمتلیف ازقبیل فالگری)فال قهوه ،…(،کف بنی)اداعی بیان
ّ
آینده با ناگه کردن به کف دست( ،رمال)اداعی پیشگویی آینده با استفاده از رمل و اسطرالب( و … مردم

را فریب یم دهند و موجب از هم پاشیده شدن خانواده های فراوان 2و یا از دست رفنت اموال و آبرویشان
یم شوند.

3

فالگری :فال قهوه
کف بنی :اداعی بیان آینده با ناگه کردن به کف دست
ّ
رمال :اداعی پیشگویی آینده با استفاده از رمل و اسطرالب

اگر ایمان به خدا در انسان کم رنگ شود ،میل به خرافات افزایش یم یابد.
اگر انسان ایمان خود را تقویت کند ،به خویب به
درک این نکته یم رسد که لکید حل تمام مشالکتش در پریوی از خدا و دستورات او نهفته است.
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