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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

 نبوت ختم عوامل

زمان  هر در را پیامبر به نیاز عدم یا نیاز که اوست و فرستد، می را پیامبران خداوند که آنجا از

 ختم عوامل داند می دقیقاً که اوست زیرا خداست؛ با نیز نبوت ختم زمان تعیین دهد، می تشخیص

 می در محمد)ص(، حضرت زمان در نبوت ختم اعالم به توجه با بنابراین، .نه یا شده، نبوت فراهم

  .است بوده فراهم جدید پیامبر از نیازی عوامل بی که یابیم

 

 عدم ها و انسان درک سطح بودن پایین :زندگی کامل برنامۀ دریافت برای بشری جامعۀ آمادگی-1

 وارد ها انسان واقع، در. بود ها نبوت تجدید عوامل از زندگی کامل برنامه گرفتن در آنان توانایی

 هدایتی نیازهای سوی خدا، از شده ارسال برنامه در تفکر با توانستند می که بودند شده ای دوره

 تری عمیق جدیدتر و معارف به ای دوره هر در و دهند پاسخ مختلف های زمان طول در را خود

 .یابند دست

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

ن فرستادگان الهی و راهنمایا
(نبوت و امامت)دین

خداوند یگانه و دوری از 
(توحید)شرک 

عدالت در نظام هستی 
(عدالت)

آخرت و حسابرسی عادالنه 
(معاد)

ایمان به

گی  استمرار و پیوست
در دعوت

رشد تدریجی سطح
فکر مردم

تحریف تعلیمات  
پیامبران پیشین

حفظ قرآن کریم 
از تحریف

آمادگی جامعۀ 
بشری برای 

دریافت برنامۀ 
کامل زندگی

وجود امام معصوم 
پس از پیامبر 

اکرم

پویایی و روزآمد 
بودن دین اسالم
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 اهتمامی که با و الهی عنایت پرتو در و مسلمانان کوشش و تالش با :تحریف از کریم قرآن حفظ-2

ای  کلمه هیچ و نشد تحریف دچار کتاب این داشت، قرآن حفظ و آوری جمع در اکرم)ص( پیامبر

 .نگردید کم آن از یا افزوده آن بر

 که سبب شد خداوند طرف از معصوم امام تعیین : )ص(اکرم پیامبر از پس معصوم امام وجود-3

. هدایت و رهبری جهت از کمبودی جامعه و یابد ادامه وحی دریافت جز به پیامبر، های مسئولیت

 باشد. نداشته

به همه  بتواند که باشد ماندگار همیشه برای تواند می دینی :اسالم دین بودن روزآمد و پویایی-4

 دارد هایی ویژگی اسالم دین. دهد پاسخ ها زمان و ها مکان همه در ها انسان نیازهای و ها سؤال

 در متغیر، نیازهای به توجهالف(  .باشد مختلف های دوره در بشر نیازهای پاسخگوی تواند میکه 

 ثابت نیازهای: دارد نیاز دسته دو و اجتماعی فردی زندگی در انسان :ثابت نیازهای به توجه عین

 قوانین نیازها این از کدام هر برای اسالم ستد و ازدواج و ... . دین و داد عدالت، امنیت، به نیاز مانند

 پدید ثابت نیازهای همین درون از که هستند متغیر نیازهای دیگر، دسته .دارد مشخصی و ثابت

 شیوه و ها روش از خود، ثابت نیازهای به گویی پاسخ برای زمان با گذشت ها انسان یعنی، آیند؛ می

 چگونگی و شیوه اما است؛ ثابت نیاز یک ستد و داد مثالً. کنند استفاده می متغیری و مختلف های

 دین متخصصان که ای است گونه به اسالمی معارف .کند زمان تغییر هر در است ممکن ستد و داد

 درباره نیاز جامعه مورد قوانین آمده، وجود به جدید نیازهای به توجه با آن درون از توانند می

 قرار اختیار مردم در و کنند استخراج را جدید های سالح از استفاده و خرید اسکناس، بانکداری،

 .دهند

 به مقررات که دارد وجود قوانین و قواعد از ای دسته اسالم در :کننده تنظیم قوانین وجود ب(

دارند.  تسلط اسالمی مقررات و همه احکام بر قواعد این. است داده تحرک و انطباق خاصیت اسالمی

 ضرر و دیدن ضرر با اسالم االسالم؛ فِی الضِرارَ و الضَرَرَ»: است فرموده اکرم پیامبر مثال طور به

مانند را  اسالمی مقررات از بسیاری و درآمده قاعده یک صورت به سخن این« .است مخالف رساندن

 اساس بر نظر در آن. بنابراین،رمضان و استثائات مد  ماه روزه مثال. کند می کنترلبازرسان عالی 

 تمامی برای هدایت را برنامه ترین شایسته و ترین کامل الهی، پیامبر آخرین شد، بیان که عواملی

 .نیست جدید پیامبر آمدن به نیازی دیگر و نمود معرفی مردم به ها زمان همه در ها، انسان

مسافر( اشاره به ختم نبوت و عوامل شعر )یکی خط است ز اول تا به آخر/ بر او خلق جهان گشته 

 آن دارد.

 گذشته پیامبران پیروان وظیفۀ

به اسالم تعبیر می  آن از که است فرستاده ها انسان هدایت برای راه یک و دین یک فقط خداوند

. کرد می تأکید او از پیروی بر و داد می بشارت بعدی پیامبر آمدن به آمد، می که پیامبری شود. هر

 آخرین به قبلی پیامبر پیروان که است این نشانگر زمان، یک در دین چند یا دو وجود بنابراین،

 دستورات از پیروی عدم و خدا فرمان از سرپیچی معنای به کار این و اند ایمان نیاورده پیامبر

 بتوان که ندارد وجود دیگری آسمانی کتاب هیچ کریم قرآن جز به امروزه .است گذشته پیامبران

 اطمینان با و اند نکرده زیاد و کم را آن ها انسان و خداست جانب از کامل طور به محتوای آن گفت

 آخرت و دنیا رستگاری به را مردم تواند می که دینی تنها بنابراین،. کرد آن پیروی از بتوان خاطر

 و«)الخاسِرینَ مِنَ اآلخِرَةِ فِی هُوَ وَ مِنهُ یُقبَلَ فَلَن دینًا اِلسالمِ غَیرَ یَبتَغِ مَن وَ» :است اسالم برساند

 زیانکاران از آخرت در و شد نخواهد پذیرفته او از هرگز کند اختیار اسالم جز دینى که کس هر

 (.بود خواهد

را در پی دارد/ اشاره به قیامت/ نفی ابد ( معلول)آخرت در زیان پیام آیه: نپذیرفتن دین اسالم)علت(

ارتباط با آیه دین نزد خداوند اسالم است/ اشاره به برتری اسالم بر سایر نسبت به سایر ادیان)لن(/ 

 ادیان/ ارتباط با سوره عصر/ اشاره به قدرت اختیار.

 کنند می تدریس ترتیب به را تحصیلی مختلف های پایه که اند مدرسه یک معلمان مانند پیامبران

 و دنبال را مشخص هدف و برنامه یک همه آنان .کنند می تکمیل را قبل سال کدام مطالب هر و

 به واقع در بیاورد، ایمان الهی پیامبر به آخرین کسی اگر بنابراین،. اند کرده تأیید را یکدیگر همه

  .است آورده ایمان نیز سابق پیامبران تمام

 


