فاطمه ناصری قائم

درس دوم :تداوم هدایت
دین←راه – روش
دین اسالم←راه وروشی که خدابرای زندگی انسانها برگزیده ،به معنای عام تسلیم بودن
دربرابرخدا
چرا خدا فقط یک دین برای هدایت بشرفرستاده است؟ باوجود یکی بودن دین چراخدا پیامبران متعدد
فرستاده است؟ چرابعدازپیامبراکرم (ص) پیامبرجدیدی نمی آید وپیامبری به ایشان ختم میشود؟

تداوم هدایت
فطرت مشترک ،منشأ دین واحد:
فطرت ← نوع خاص آفرینش انسان

ویژگی فطری انسان
 .1عقل واختیار
 .2گرایش به نیکی ها وبیزاری از بدی ها
 .3بی نهایت طلبی
 .4میل به جاودانگی
←به سبب این ویژگی های مشترک خدا یک برنامه کلی به انسان ها داده به نام
اسالم برای تقرب به خدا
این برنامه ازانسان خواسته با اندیشه درخود وجهان هستی به ایمان قلبی برسد.
درحیطه ایمان قلبی ایمان به
- خدای یگانه ودوری ازشرک (توحید)
- فرستادگان الهی وراهنمایان دین (نبوت) و (امامت)
- سرای آخرت وپاداش وحسابرسی عادالنه (معاد)
- عادالنه بودن نظام هستی (عدل)

درعرصه عمل
انجام واجبات وترک حرام (احکام،فروع دین ،توحیدعملی دربعدفردی)4
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فضایل اخالقی راکسب و از رذائل اخالقی دوری (اخالقیات)جامعه ای دینی براساس عدالت (توحیدعملی دربعداجتماعی)-توحید عملی دربعد فردی

نکته :اندیشه درآفاق وانفس ← ایمان قلبی ←

عمل به-اخالقیات
-توحیدعملی دربعد اجتماعی

محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان – برخی احکام فرعی متناسب بازمان وسطح آگاهی مردم و
نیازهای هردوره تفاوت داشته (تفاوت درشکل وتعداد نه دراصل دین)

علل فرستادن پیامبران متعدد (تجدید نبوت )
الف) استمراروپیوستگی دردعوت :الزمه ماندگاری تبلیغ دائمی ومستمر
این تداوم تعالیم جزءسبک زندگی وآداب وفرهنگ مردم
ب) رشد تدریجی سطح فکرمردم:اصول ثابت دین الهی درخورفهم واندیشه
علل فرستادن پیامبران متعدد←اندیشه انسان های دوران خود = درسطح فهم ودرک مردم زمان
خود
ج) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین:ابتدایی بودن سطح فرهنگ وزندگی اجتماعی وعدم توسعه کتابت
= فراموشی و تغییر تعلیمات پیامبران
پیامبر (ص):اِنّا مَعاشِرَ الَانبیاء اُمِرنا اَن نُکَلِّمَ النّاسَ عَلی قَدِرعُقولِهِم :ما پیامبران مأمورشده ایم که با
مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم.
نکته:تحریف تعالیم پیامبران گذشته ← تغیییردراصول دین
رشد تدریجی سطح فکروفرهنگ مردم ← تفاوت درفروع واحکام دین

عوامل ختم نبوت قرآن
-1آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی :نهضت علمی وفرهنگی –
ظهوردانشمندان وعالمان فراوان ← تکامل جامعه انسانی
-2حفظ قرآن کریم ازتحریف :کوشش مسلمانان وتالش پیامبر (ص) درجمع آوری وحفظ
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بی نیازی ازتصحیح و جاودانگی قرآن
-3وجودامام معصوم پس ازپیامبر (ص) :تعیین امام ازطرف خدا – ادامه مسئولیت های
پیامبر به جز دریافت وحی ← عدم کمبود جامعه دررهبری وهدایت
-4پویایی و روزآمد بودن دین اسالم :پاسخ به همه نیازها درهمه مکان وزمانها:
◄اول :توجه به نیازهای متغیردرعین توجه به نیازهای ثابت
← نیازثابت یعنی قوانین مشخص مثل ازدواج
← نیاز متغیر یعنی شیوه وچگونگی قوانین درهرزمان نیازبه متخصص دین
◄دوم :وجود قوانین تنظیم کننده ←خاصیت انطباق وتحرک (قاعده الضَرَرَ والضِرارَفی االسالم ) یعنی
اسالم باضرردیدن وضرررساندن مخالف است.

وظیفه پیامبران گذشته:
هرپیامبری آمدن پیامبربعدی رابشارت می داد وجود دو یا چند دین دریک زمان نشانه سرپیچی ازفرمان
خداوعدم پیروی ازدستورات پیامبران گذشته اسالم تنها دینی که میتواند مردم رابه رستگاری دنیا
وآخرت برساند.
◄توجه :تجدید نبوت ها صحنه باشکوهی ازتکامل دین است .
پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که مطالب قبل را تکمیل می کنند
ایمان به آخرین پیامبرالهی یعنی ایمان به تمام پیامبران سابق
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