
فرمود: ،حكم بن هشام خود، ي برجسته شاگرد به )ع (  كاظم امام

 تعقل الهي پیام در بندگان اين آنكه براي جز نفرستاد، بندگان سوي به را رسوالنش خداوند هشام، اي
 و تعقل در كه نآنا و  باشند برخوردار برتري معرفت از پذيرند كه مي بهتر را پيام اين كساني كنند
 دنيا در اش است رتبه  تر كامل عقلش كس كه آن داناترند و الهي هاي فرمان به برترند نسبت تفكر

 است. باالتر آخرت و

.يافت دست اساسي هاي سوال پاسخ به توان مي وحي و عقل گرفتن قرار هم كنار با :نتیجه 

انسان ناسپاسي و نادرست انتخاب 

 شده گفته كه چنان اما .برگزيند نيز را ديگري هاي راه تواند مي دارد، تیاراخ قدرت چون انسان،

 ،بدهد نیازها  آن به درستي پاسخ نمی تواند برنامه ی  خداوند از غیر دیگري ي برنامه هر چون

 جا آن در و شتافت آخرت خواهد ديار به و گفته ترك را دنيا خالي دست با و كرد خواهد زیان انسان

 كسي را ناسپاس ناميده و می فرمايد: چنين كريم قرآن .كرد خواهد مشاهده را خود زيان

بیل هدیناه اّنا  کفوًرا اّما و شاکًرا اّما السَّ

ناسپاس یا بود خواهد سگزار سپا یا دادیم نشان او به را راست راه ما :آیه ترجمه ي

دوم درس

هدایت تداوم
 در را راهی و گرفت عهده بر مارا وهدايت نگذاشت نهات هارا انسان ما" خود رحمت لطف با خداوند

 .است خوشبختی مستقيم راه همان که داد قرار اختيارمان

: که بپردازيم سوال اين به ميخواهيم درس اين در

 داده قرلر اختيارمان در متعددی اديان و ها راه يا فرستاده ما برای دين يک و راه يک خداوند آيا
 است؟

قرآن در تدبر

:کنيد توجه آيات ترجمه هب

 وحی تو به ما را وآنچه .نمود سفارش بدان را نوح که کرد بيان برايتان را همان دين از خداوند-1

 نکنيد تفرقه آن ودر داريد پا به را دين که بود اين نموديم توصيه عيسی و موسی و ابراهيم وبه کرديم

. 

 شدند آگاه آن از پس مگر نپيمودند مخالفت راه آن در کتاب اهل و است اسالم خداوند نزد دين قطعا-2

 .داشت وجود آنان ميان که حسدی رشک دليل به هم ن آ



 .ناميد مسلمان پيش از شمارا واو است ابراهيم پدرتان آيين(دين اين)-3

 .بود ومسلمان(گرا حق) پرست يکتا بلکه: مسيحی ونه بود يهودی نه ابراهيم-4

 دين همان برگزيده ها انسان زندگی برای خداوند که روشی راه.است(شرو)و(راه) معنای به دين

 . ميگويند اسالم آن به که است الهی

 : بدانيم است شايسته حال

 ؟ است فرستاده بشر هدايت برای دين يک فقط خداوند چرا-1

 است؟ فرستاده متعدد خداوندپيامبران چرا دين بودن يکی باوجود-2

 ؟ ميشود ختم ايشان به وپيامبری نميآيد جديدی پيامبر ماکر پيامبر از بعد چرا-3

 واحد دين منشا مشترک فطرت

 آفرينش منظور ميگوييم سخن انسان فطرت از وقتی.است آفرينش خاص نوع معنای به فطرت

 . است داده قرار وی آفرينش اصل در خداوند که است هايی وويزگی انسان خاص

 همگان ولی است شده افريده مختلف آدابورسوم زبانو نزادو با دیزيا اقوام کنون تا انسان آفرينش از

 :دارند مشترکی فطری ويزگی

 . برخوردارند اختيار قدرت و تفکر استعداد از

 .ند نامحدود کماالت و ها خوبی زيبايی دنبال به

 .هستند جاودانه زندگی جستوجو ودر گريزان نابودی و فنا از

 که مشترکی هدف به تا داشته ارزانی ها انسان به اسالم اسم به کلی برنامه يک خداوند دليل همين به

 . برسند دارند

 .است خداوند دربرابر بودن تسليم معنای به اسالم

 . يابد دست قلبی ايمان به هستی وجهان خود در انديشه با تا ميشود خواسته انسان از برنامه اين در

 :نگرشی حيطه

 شرک از دوری و يگانه خدای

 دين وراهنمايان الهی ادنفرست



هستی نظام بودن عادالنه

:تا نمايد تالش است کرده کسب که ايمانی با ميخواهند انسان عمالز ودرحيطه

 نمايد بنا عدالت اساس بر دينی جامعه

.کند بندگی و راعبادت آنخداوند های حرام وترک دين واجبات انجام با

 پيامبران دعوت اصلی محتوای دليل همين به اخواندندفر امور اين به را مردم الهی پيامبران همه

 .اند اورده را دين يک آنها وهمه است يکسن

 متعدد پيامبران فرستادن علل

.است ان ومستمر دايمی تبليغ پيام يک مانگاری الزمه:دعوت در وپيوستگی استمرار(الف

 تا ميکردند تحمل هارا ختیس آنان . ميکردند تبليغ را دين مختلف های زمان درطول الهی پيامران

 که شد سبب تداوم اين .يرود بين از ظلم و شرک و بماند جاودان ها انسان ميان ... و خداپرستی

 .بگذارند کنار راحتی به را آن نتوانند دين ودشمنان شود مردم زندگی جزسبک

 انديشه فکرو تدريجی رشد متعدد پيامبران فرستادن ديگر علت:مردم فکر سطح تدريجی رشد(ب

 .بود مردم

 را الهی اصول همان تا شوند مبعوث جديدی پيامبران ای دوره و عصر هر در تا بود الزم رو ازاين

 . کنند بيان خود دوران های انسان وانديشه فهم خور در

 ان مانند و خداوند عبادت و عدالت و معاد و توحيد درباره ميشد مبعوث که هرپيامبری حقيقت در

 . است بوده خودشان زمان مردم ودرک فهم سطح در ها بيان اما گفته سخن

:ميفرمايد اکرم پيامبر

 به مردم با که ايم شده مامور پيامبران ما:عقولهم قدر علی الناس نکلم ان امرنا نبيا معاشعراال انا

 .بگوييم سخن عقلشان اندازه

 توسعه وعدم اجتماعی دگیوزن فرهنگ سطح بودن ابتدايی علت به:پيشين پيامبر تعليمات تحريف(ج

 متفاوت ان اصل با که يافت می تغيير ای گونه به يا ميشد فراموش تدريج به انبيا تعليمات کتابت

 ابالغ مردم به ديگر بار را صحيح و اصيل تعليمات و ميآمدند متعددی پيامران اساس براين: ميشد

 .ميکردند

کالسی فعاليت

 يکبار انسان زندگی برای را خود برنامه آدم حضرت آفرينش آغاز همان در خداوند اگر شما نظر به
 ساير های انسان و عصر همان های انسان بر اتفاقی چه ميکرد نازل آدم حضرت بر هميشه برای



 نسل به دين  صحيح صورت به وقت هيچ"دين انحراف" مردم فکری بلوغ ؟عدم افتاد می ها عصر

 .ميشدند غافل خداوند شناخت و کامل دين داشتن از ها آن و نميکرد پيدا انتقال ديگر های

 نبوت ختم عوامل

 عدم و ها انسان درک سطح بودن پاييين:زندگی کامل برنامه دريافت برای بشری جامعه آمادگی-1

 با قرآن نزول عصر در . بود ها نبوت تجديد عوامل از زندگی کامل برنامه گرفتن در انان توانايی

 ميزانی به مختلف جوامع وفرهنگی فکری آمادگی اما داشتند پايينی هنگیفر سطح حجاز مردم اينکه
 فردی های نياز پاسخ ان کمک وبه کند وحفظ دريافت را زندگی برنامه ترين کامل ميتوانست که بود

 . اورد دست به را خود اجتماعی و

 که اهتمامی وبا الهی عنايت پرتو ودر مسلمانان کوشش و تالش با:تحريف از کريم قرآن حفظ-2

 ان بر ای کلمه وهيچ نشد تحريف دچار کتاب اين داشت قران وحفظ آوری جمع در اکرم پيامبر
 خواهد باقی جاودانه و ندارد تصحيح به نيازی کتاب اين جهت همين به نگرديد کم ان از يا افزوده

 .ماند

 مسيوليت که شد سبب خداوند طرف از معصوم امام تعيين: اکرم پيامبر از پس معصوم امام وجود-3

 . باشد نداشته هدايت و رهبری جهت از کمبودی جامعه و ادامهيابد وحی دريافت جز به پيامبر ای

 های سوال به بتواند که باشد مانگار هميشه برای ميتواند دينی: اسالم دين بودن آمد وروز پويايی-4

 . دهد پاسخ ها انسان

 از يکی باشد مختلف های دوره در بشر های نياز گوی اسخپ ميتواند که دارد هايی ويزگی اسالم دين

 . است بشر متغير و ثابت های نياز با متناسب ها ويزگی اين

 دادوستد و عدالت و امنيت ثابتهمانند های نياز:دارد نياز دودسته اجتماعی و فردی زندگی در انسان

 . باديگران

.نميرود ينب از و داشتهاست وجود بشر برای همواره ها نياز اين

:آيند می پديد ثابت های نياز همين درون از که متغيرهستند های ديگرنياز دسته

. است ثابت نياز يک ستد دادو

: الربا وحرم البيع هللا احل

.حرام را ربا اما است کرده حالل را معامله خداوند

 برنامه ترين شايسته و ينتر کامل الهی پيامبر آخرين دين شد بيان که هايی ويزگی اساس بر بنابراين

 .نيست جديد پيامبر آمدن به نيازی وديگر هاست زمان همه در ها انسان تمامی هدايت برای

مسافر گشته جهان براوخلق           آخر به تا اول ز است خط يکی



:گذشته پيامبران پيروان وظيفه

 بنابراين . ميکرد تاکيد او از پيروی وبر ميداد بشارت بعدی پيامبر آمدن به آمد می که هرپيامبری

 ايمان پيامبر آخرين به قبلی پيامبر پيروان که است اين نشانگر زمان يک در دين چند دويا وجود

 . است گذشته پيامبران از پيروی وعدم خدا فرمان از سرپيچی معنای به کار واين اند نياورده

. باشد نحفته درآن خدا سخنان که نيست قرآن از تر کامل کتابی هيچ امروزه براين عالوه

.است اسالم برساند آخرت و دنيا در رستگاری به را مردم ميتوند که دينی تنها

دينا غيراالسالم يبتغ ومن

 منه يقبل فلن

 الخاسرين من االخرت فی وهو

 خواهد کاران زيان از آخرت ودر شد نخواهد پذيرفته او از کند اختيار اسالم جز دينی که وهرکس

 .بود

 هر و ميکنند تدريس ترتيب به را تحصيلی مختلف های پيه که اند مدرسه يک معلمان مانند پيامبران

 . ميکنند تکميل را قبل سل مطالب کدام

. است اورده ايمان پيامبران و دبن کل به يعنی بياورد ايمان پيابر اخرين به که هرکس پس

درس سوم

معجزه جاویدان
و سند حقانيت پيامبراكرم)ص(هدف كلي: تبيين معجزه بودن 

هريك از پيامبران الهي معجزه اي داشتند كه بدان وسيله پيامبر بودن خود را ثابت مي كردند.

معجزه ها به اذن خداوند انجام مي شد و فقط براي اثبات نبوت پيامبران به كار مي رفت.برخي از 

 رح نكردند.پيامبران الهي كتاب آسماني داشتند اما به عنوان معجزه مط

قران كريم،آخرين كتاب الهي است كه برخاتم پيامبران نازل شده است و سند نبوت ايشان است.

در هر زماني كه پيامبري مبعوث مي شد به اذن خداوند كاهاي خارق العاده اي انجام مي داد تا 

است. قرآن كريم مردم دريابند كه وي با خداوند ارتباط دارد و از طرف او ماُمور به پيامبري شده 

يعني نشانه و عالمت نبوت مي خواند و انديشمندان آن  را “آيت“اين كارهاي خارق العاده را

 معجزه مي نامند.


