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 تداوم هدایت-درس دوم

گرفت. بر اساس  عهده بر را ما هدایت و نگذاشت تنها را ها انسان ما خود، رحمت و لطف با خداوند

 آیات قرآن کریم:

 اهل اسالم است/ خداوند نزد قبول مورد دیندین تفرقه نکنند/  در تا خواهد می پیامبران از خداوند

پس از آگاهی از حقانیت آن  حسد و رشک دلیل به ،اسالم دین درباره (مسیحیان و یهودیان) کتاب

 حضرت ابراهیم مسلمان بود و یهودی و مسیحی نبود. راه مخالفت طی کردند/

 پیام آیات قسمت تدبر:

اموریت مشترک پیامبران داشتن دین واحد آنچه خداوند بر پیامبران نازل کرده یک برنامه است و م

الهی و دوری از اختالف و تفرقه در دین است. این آیات به بحث هدایت تشریعی پیامبران صاحب 

دین حضرت شریعت )نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد( اشاره دارد. دین الهی واحد و یکتاست و 

 ل اسالم است.ابراهیم همان اسالم است و نزد خداوند دین مورد قبو

 ها انسان زندگی برای خداوند که است روشی و راه اسالم، دیناست. « راه و روش»دین به معنای 

 پیامبران همه به و فرستاده انسانها برای دین یک خداوند کریم، قرآن آیات اساس بر. است برگزیده

 .نگیرند پیش در تفرقه راه و کنند تبلیغ مردم میان در را دین همان تا است، داده فرمان

 واحد دین منشأ مشترک، فطرت

 آفرینش منظور گوییم، سخن می انسان فطرت از وقتی .آفرینش است خاص نوع معنای به فطرت

 با این ها انسان و است داده قرار وی اصل آفرینش در خداوند که است هایی ویژگی انسان و خاص

 دارند، هایی تفاوت یکدیگر رسوم با و آداب و زبان انسانها نژاد، .شوند می شناخته خاص های ویژگی

 ویژگی های فطری مشترک: .دارند مشترکی فطری ویژگی های همگان ولی

 

 هدف به آنان را به انسانها داد تا کلی برنامه یک خداوند ،(فطرت) مشترک های ویژگی این سبب به

 .است خداوند برابر در بودن تسلیم معنای به که دارد اسالم نام برنامه مشترک خلقتشان برساند. این

 دست می یابد.)معلول( به ایمان قلبی  )علت( در این برنامه انسان با اندیشه و تفکر در جهان هستی

 

انجام واجبات و ترک محرمات  -1با ایمان )علت( به دست آمده در عرصه عمل )معلول( تالش نماید: 

جامعه عدالت محور بنا  -3و دوری از رذائل.  کسب فضایل اخالقی -2در راستای بندگی خداوند. 

 نماید.

پیامبران  دعوت اصلی محتوای دلیل، همین به. اند فراخوانده امور این به را مردم الهی پیامبران همه

فرعی،  احکام برخی در انبیا تعالیم وجود، این با. اند آورده دین یک آنها همه واقع در. است یکسان

است؛ مانند  داشته یکدیگر با هایی تفاوت دوره هر نیازهای و مردم آگاهی سطح و زمان با متناسب

 .است نشده دین اصل در تفاوت سبب تفاوتها قبیل ایننماز. البته 

 متعدد پیامبران فرستادن علل

 

 این .است آنمستمر  و دائمی تبلیغ پیام، یک ماندگاری الزمه :دعوت در پیوستگی و استمرار (الف

 دین دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب و سبک زندگی جزء الهی تعالیم تا شد، سبب تداوم

 .بگذارند کنار راحتی به را آن نتوانند

 و دانش مانند آن، به مربوط امور و و اندیشه فکر تدریجی رشد :مردم فکر سطح تدریجی رشد (ب

ثابت  اصول همان تا شوند، مبعوث جدیدی پیامبران ای دوره و عصر هر فرهنگ باعث می شد تا در

سخن  آنان درک با متناسب و کنند بیان خود دوران های انسان اندیشه و فهم خور در را الهی دین

 )ما عُقولِهِم قَدرِ عَلی النّاس نُکَلِّم اَن اُمِرنا االَنبِیاءِ مَعاشِرَ اِنّا :فرماید می )ص( اکرم پیامبر .گویند

 (بگوییم سخن عقلشان اندازه به مردم با کهایم  شده مأمور پیامبران

 و عدم اجتماعی زندگی و فرهنگ سطح بودن ابتدایی علت به :پیشین پیامبر تعلیمات تحریف (ج

 اصل با که یافت می تغییر ای گونه به یا می شد، فراموش تدریج به انبیا تعلیمات کتابت، توسعه

 دیگر بار را صحیح و اصیل تعلیمات و آمدند می بعدی پیامبران اساس، این بر می شد؛ آن متفاوت

 .کردند می مردم ابالغ به

 مختلف ادیان وجود علل

طرف  از که جدیدی پیامبر هر دهد می نشان الهی انبیای تاریخ مطالعه و کریم قرآن آیات در تفکر

 خود و تصدیق را آنها بلکه کرد، نمی رد و انکار را گذشته پیامبران تنها نه شد، می مبعوث خداوند

 او از خداوند دستور به خواست می مردم از جدید پیامبر. کرد می معرفی آنان راه دهنده را ادامه

 .دهند یاری اش و پیروی کنند

قرآن کریم  .است کرده پیروی روش همین از داشت، قرار انبیا سلسله در که نیز )ص( اکرم پیامبر

 پیامبری محمد که نیست این جز)« الرُّسُلُ قَبلِهِ مِن خَلَت قَد رَسولٌ ااِلّ مُحَمَّدٌ ما وَ »می فرماید: 

خداوند حضرت محمد )ص( را ادامه دهنده  پیام آیه:( .اند بوده دیگر پیامبرانی او از پیش که است

پیامبران پیشین می داند و به خوبی بیانگر ثابت بودن تعالیم انبیاست و هیچ پیامبری، تعلیمات 

. این آیه فقط به ادامه راه انبیا اشاره دارد و ختم نبوت انکار و رد نکرده است پیامبران پیشین را

 مطرح نیست.

 بعد پیامبران و نوح به که همچنان ما «)ی بَعدِه مِن النَّبِیّینَ وَ نوحٍ اِلی اَوحَینا کَما اِلَیکَ اَوحَینا اِنّا »

پیام آیه: خداوند یک دین را بر پیامبران نازل کرده و  (.کردیم وحی] نیز[ تو به کردیم، وحی او از

محتوای اصلی دعوت ثابت و یکسان است. این آیه با آیه قبل ادامه دارد و پیام آن نیز در اینجا وارد 

 است.

 مسیحی، و یهودی بزرگان از برخی بود، دادهشده انجیل و تورات در ایشان آمدن وعده آنکه وجود با

 .برخاستند ایشان مبارزه علیه به حتی و کردند انکار را رحمت پیامبر رسالت

 )علت( دینی رهبران دسته آن ناحیه از را )معلول( دینی چند و اختالفات اصلی منشأ کریم قرآن

 منشأ و کردند می انکار را جدید پیامبر قدرت(، و )ثروت دنیوی منافع حفظ به خاطر که داند می

 .است الهی آنها اصلی منشأ که است ادیانی درباره دلیل این. شدند می الهی در ادیان اختالف اصلی

 در قسمت تدبر در ابتدای درس با این بحث مرتبط است( 2)آیه 

تفکر و اختیار

دوستدار فضیلتهای 
اخالقی و بیزاری از  

زذائل

بی نهایت طلب در 
زیبایی و کماالت

میل به جاودانگی و فرار 
از نابودی

کنجکاو و جست و جو 
گر و دوستدار دانایی

فرستادگان الهی و راهنمایان
(نبوت و امامت)دین

خداوند یگانه و دوری از شرک  
(توحید)

(عدالت)عدالت در نظام هستی 
آخرت و حسابرسی عادالنه  

(معاد)

ایمان به

ی  استمرار و پیوستگ
در دعوت

رشد تدریجی سطح
فکر مردم

تحریف تعلیمات 
پیامبران پیشین


