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راهنامیان الهی

با اعتقادات و اخالق و رفتار ما ساخته می شود؛ما ساختامن شخصیت 

در پیامربان منونه ای از این انسان ها هستند که. استمؤمن الگو قرار دادن انسان های ، یکی از راه های افزایش ایامن به خدا
.شده استآنان بیان قرآن کریم بارها داستان زندگی و ویژگی های 

انسه ویژگی مهم پیامرب 

اتمبارزه با عقاید باطل و خرافااستقامت و پایداری در راه خددتسلیم در برابر امر خداون

، نه تنها خود پذیرفتند و با عمل به تعالیم آنانرامی دعوت پیامربان گروهی؛ می شدنددو گروه مردم پس از دریافت دین خداوند از پیامربان، 
گروه. ندمی کرد، بلکه رستگاری ابدی را نیز نصیب خود می دادندوجود آمده بود  نجات ها به را از مشکالت متعدد  که به دست خود انسان 

ود را نابود ابدی خافتد، زندگی های زودگذر دنیا دل خوش می کردند و با این تصور که با پذیرش دین، دنیای آنها به خطر می به لذت دیگری
یامربان، آنان در مقابل پرسکشیاین گروه با با هم به ارمغان می آورد انسان می کردند؛ غافل از اینکه دین الهی رستگاری دنیا و آخرت را برای 

.پیامربان دست می زدندقتل، به منی شدندنقشٔه خود موفق می نامیدند تا مردم پیرو آنان نشوند و اگردر دروغگورا 

پیامربان . ودندازجمله این رشیکان ب( …، ماه، خورشید وستاره)و اجرام آسامنی چوب،فرشتگان از سنگ و بتهایی قرار داده بودند؛ رشیکانیمردم دوران پیامربان، برای خداوند 
رات خداوند ندارد و طرف خدا مأموریت یافته بودند با هر اعتقادی که ریشه در دستو بلکه از الهی نه تنها خود به این امور اعتقاد نداشتند و آنها را باطل و خرافه می دانستند ، 

.کنندنیست، مبارزه خداوند معترب نزد 

ادامه درسنامه
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پیروی از به جایازآنها می خواستند که و می کردند رسوالن الهی با آوردن دالیل محکم، مرشکان را به اندیشه ورزی و تفکر دعوت 
.خرافات، از دستورات خداوند اطاعت کنند

که ممکن خوب و بدیاز اتفاقات کنند که ادعا دارند می توانند کسانی مراجعه از مردم در انجام کارهایشان به است برخی شده موجب خرافات اعتقاد به 
کف بین ، (…فال قهوه و)فال گیر های مختلفی از قبیل در شکل امروزه این افراد . جلوگیری کننددادن آنها رخ دهد، خرب دهند یا از روی برای افراد است، 

ای هموجب از هم پاشیده شدن خانواده دهند و مردم را فریب می … و( ادعای پیشگویی آینده)رّمال، (دستکردن به کف با نگاه بیان آینده ادعای )
یابد؛ اما اگر مینیز افزایش میل به خرافات، انسان کم رنگ شودخدا در اگر ایامن به توجه داشت باید . آبرویشان می شوندیا از دست رفنت اموال و فراوان 

.تاز خدا و دستورات او نهفته اسدر پیروی کلید حل متام مشکالتش رسد که نکته می تقویت کند، به خوبی به درک این خود را ایامنانسان 

ها مشغول اند به پرستش بتهنوز مردم امروزه در برخی کشورها .البته عقاید باطل و خرافی منحرص به زمان پیامربان نبوده است
ر گربٔه اگ. می کندانسان دور به تخته زدن بدشانسی را از : یا در کشورهای مختلف خرافات رونق فراوان دارد؛ خرافاتی همچون 

.خطر و بال حفظ می کندرا از مهرٔه فیروزه ای رنگ، انسان .  می آوردباشد، بدشانسی سیاه رس راه کسی 
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