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 تدبر کنید

 نکنند؟ تفرقه چیز چه در خواهد می پیامبران از خداوند (الف

 .الهی واحد دین داشتن برپا در (1) شماره آیه به توجه با :پاسخ
 

 است؟ کدام خداوند نزد قبول مورد دین (ب

 .است اسالم خداوند نزد قبول مورد دین قطعا (2) شماره آیه به توجه با :پاسخ
 

 بود؟ چه ها آن اختالف علت کردند؟ اختالف چیز چه درباره (مسیحیان و یهودیان)کتاب اهل (ج

   .بود حسادت و رشک شان اختالف علت و افکندند اختالف اسالم دین در کتاب اهل (2) شماره آیه به توجه با :پاسخ
 

 داشت؟ آیینی چه (ع)ابراهیم حضرت (د

 .داشت اسالم دین و بود مسلمان (ع)ابراهیم حضرت (4 و 3) شماره آیات به توجه با :پاسخ
 

 دانستند؟ می آیینی چه پیرو را او یهودیان و مسیحیان (ه

 .دانستند می مسیحیت و یهودیت دین پیرو را (ع)ابراهیم حضرت یهودیان و مسیحیان (4) شماره آیه به توجه با :پاسخ
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 دین

 راه و روش

 برگزیده، خداوند برای زندگی انسان ها راه و روشی که 
 

 .می گویند اسالماست که به آن دین الهی همان 

 فرمان همه پیامبران برای انسان ها فرستاده و به یک دین براساس آیات قرآن کریم، خداوند 
 

 .در پیش نگیرندراه تفرقه داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و 

 دین الهی چیست و فرمان خداوند به همه پیامبران در این راستا چه می باشد؟



 فطرت

 نوع خاص آفرینش

 از ابتدای آفرینش . وی قرار داده استاصل آفرینش است که خداوند در ویژگی هایی و آفرینش خاص انسان 
 نژاد، زبان و آداب و اقوام مختلفی روی زمین زندگی کرده اند که در برخی خصوصیات مانند تاکنون، انسان 

 .دارندویژگی های فطری مشترکی با یکدیگر تفاوت دارند، ولی همگان رسوم 

 به طور مثال، همه انسان ها؛
 

 .رذائل اخالقی بیزارندرا دوست دارند و از فضیلت های اخالقی . برخوردارندقدرت اختیار و استعداد تفکر از 
 

 .هستندزندگی جاودانه و در جست و جوی فنا و نابودی گریزان از . زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودندبه دنبال 

 منظور از فطرت چیست و ویژگی های فطری انسان کدامند؟
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خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟ چرا *   

 1۸صفحه 
 کتاب درسی 



 چرا خداوند فقط یک دین را برای بشر فرستاده است؟

   آنان تا داشته ارزانی ها انسان به کلی برنامه یک خداوند ،(فطرت)مشترک های ویژگی سبب به

  معنای به و دارد نام اسالم برنامه این .برساند است، داده قرار خلقتشان در که مشترکی هدف به را

 .است خداوند برابر در شدن تسلیم
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 :در حیطه ایمان

 ایمان به خدای یگانه و دوری از شرک  -1

 ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دین  -2

 ایمان به سرای آخرت، و پاداش و حسابرسی عادالنه -3

 ایمان به عادالنه بودن نظام هستی-4

 
 :در حیطه عمل

 .با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند  -1

:  فضایل اخالقی مانند عفت ، راستگویی و امانت داری را کسب  نماید و از رذا ئل اخالقی، مانند -2

 .ظلم ،نفاق ، دروغ و ریا دوری کند

 .دینی بر اساس عدالت بنا نمایدجامعه ای  -3

 
 
 

.دست یابدایمان قلبی هستی به خود و جهان در  اندیشهدر این برنامه از انسان خواسته می شود تا با   



 تفاوت تعالیم پیامبران الهی در چیست؟

   تعالیم وجود این با .اند آورده دین یک ها آن همه و است یکسان پیامبران دعوت اصلی محتوای

 های دوره با دوره هر نیازهای و مردم آگاهی سطح و زمان با متناسب ،فرعی احکام برخی در انبیاء

 .است داشته تفاوت دیگر

   اصل در ولی .است داشته وجود هایی تفاوت آن تعداد و شکل در که نماز به پیامبران دعوت مانند

 .است نداشته وجود تفاوتی هیچ دین
 



 علل فرستادن 
 پیامبران متعدد

 استمرار و پیوستگی در دعوت. 1

 رشد تدریجی سطح فکر مردم. 2

 تحریف تعلیمات پیامبر پیشین. 3               



 استمرار و پیوستگی دعوت پیامبران چه ثمراتی داشت؟

   تالش و استوار ایمان با الهی پیامبران .است آن مستمر و دائمی تبلیغ پیام، یک ماندگاری الزمه

  کردند می تحمل را ها سختی آنان .کردند می تبلیغ را الهی دین مختلف، های زمان طول در مانند بی

 شرک و یابد گسترش و بماند جاودان ها انسان میان اخالقی های کرامت و طلبی عدالت خداپرستی، تا

  و آداب و زندگی سبک جزء الهی تعالیم تا شد سبب تداوم این .رود بین از اخالقی رذائل و ظلم و

 .بگذارند کنار راحتی به را آن نتوانند دین دشمنان و شود مردم فرهنگ
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 :  الزمه ماندگاری یک پیام 

 تبلیغ مستمر تبلیغ دائمی



 چرا سطح فکر مردم یکی از علل آمدن پیامبران متعدد است؟

 بیان خود دوران های انسان اندیشه و فهم خور در را الهی دین ثابت اصول همان بتوانند تا

 .گویند سخن آنان درک و فهم سطح با متناسب و کنند
 



 اِنّا مَعاشِرَ االَنبیاءِ اُمِرنا
 

 اَن نُکَلِّمَ النّاسَ عَلَی قَدرِ عُقولِهِم

 پیام حدیث
   را دین تعالیم مردم درک و فهم میزان به که بود کرده موظف را پیامبران خداوند

   است بوده موثر پیامبران تعلیمات سطح در مردم فهم و درک میزان پس کنند؛ بیان

 .است متعدد پیامبران آمدن علل از یکی و

 رشد سطح فکر مردم 

 .یکی از علت های آمدن پیامبران متعدد بوده است

 مفهوم حدیث



 (تحریف)چرا پس از مدتی تعالیم پیامبران یا فراموش می شد یا تغییر می کرد؟

 .عدم توسعه کتابتو زندگی اجتماعی و  ابتدایی بودن سطح فرهنگبه علت 
 



 پیامبر جدیدی نمی آید و پیامبری به ایشان ختم می شود؟( ص)چرا بعد از پیامبر اکرم

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

 زیرا اوست که دقیقا ( چرا؟). خداستنیز با تعیین زمان ختم نبوت ، تشخیص می دهدزمان 

 .فراهم شده یا نهعوامل ختم نبوت می داند 
 

عوامل ختم 
 نبوت



 عوامل بی نیازی 
 از پیامبر جدید

 آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی. 1

 حفظ قرآن کریم از تحریف. 2

 (ص)وجود امام معصوم پس از پیامبر. 3               

 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم. 4               



 آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی. 1

 پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامه گامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها 

 در عصر نزول قرآن، با این که مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی فکری و فرهنگی . بود

 که می توانست کامل ترین برنامه زندگی را دریافت و حفظ کند و ( علت)جوامع مختلف به میزانی رسیده بود

 .(معلول)به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد
 



 حفظ قرآن کریم از تحریف. 1

 در جمع آوری و حفظ ( ص)اهتمامی که پیامبر اکرم( 3و عنایت الهی ( 2، تالش و کوشش مسلمانان( 1

.  (معلول)کم نگرددیا از آن  افزودهو هیچ کلمه ای بر آن دچار تحریف نشود سبب شداین کتاب ( علت)قرآن داشت، 

 .(معلول)ندارد و جاودانه خواهد ماند« تصحیح»به همین جهت این کتاب نیازی به 
 



 (ص)وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم. 2

 ادامه یابد و جامعه کمبودی به جز وحی ، (ص)سبب شد که مسئولیت های پیامبرطرف خداوند تعیین امام معصوم از 

 .از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد



 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم. 3

 زمان ها و همه مکان ها در همه سوال ها و نیازهای انسان دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به 

 دین اسالم ویژگی هایی دارد که از عهده این کار بر می آید و می تواند پاسخگوی نیازهای بشر در . پاسخ دهد

 .باشددوران های مختلف 



 برخی از ویژگی های دین اسالم

 بشر  متغیر و ثابت نیازهای با با متناسب ،متغیر و ثابت قوانین دسته دو وجود .1

   برای همواره نیازها این).حکومت و تربیت و تعلیم خانواده، تشکیل دیگران، با ستد و داد عدالت، امنیت، :ثابت نیازهای (الف

 .دارد مشخصی و ثابت قوانین نیازها این از یک هر برای اسالم دین .(رود نمی بین از و داشته وجود بشر

 .آیند می پدید ثابت نیازهای همان درون از که :متغیر نیازهای (ب
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 الرِّبا حَرَّمَ وَ البَیعَ اللّهُ أَحَلَّ

 خداوند معامله را حالل کرده است، اما ربا را حرام  



 شیوه های داد و ستد به عنوان یک نیاز متغیر

   خاص های شکل این .شود داده تشخیص باید که کند پیدا تواند می پیدا خاصی شکل ربا ها، معامله از یک هر در

   ،سنت و کتاب در مطالعه و تحقیق با و ،ثابت اصل آن براساس مجتهدان و فقیهان که هستند ما متغیر نیازهای

   مطابق تا کنند می اعالم نیستند مجتهد که کسانی به و کنند می معین را زمان این در معامله و ربا خاص های شکل

 .کنند عمل نآ با



 برخی از ویژگی های دین اسالم

 اسالمی نظام حاکم ویژه اختیارات .2

   پیش ای ویژه شرایط و گیرد می قرار تضاد در تر مهم مورد یک با مهم مورد یک که است مواردی در اختیارات این

 .کند وضع را جدید قانون این تواند می اسالمی حاکم و است جدید قانون نیازمند که آورد می
 

  و اسالمی حکومت تشخیص به کشور اقتصادی و سیاسی استقالل برای کاالها برخی فروش و خرید ممنوعیت مانند

  و ملی تولید از حمایت جهت اجناس واردات و صادرات برای ای ویژه مقررات تدوین و آزاد تجارت کردن محدود

 .کارگران نشدن بیکار و جوانان بیشتر اشتغال



 پیام شعر

 یکی خط است ز اول تا به آخر              بر او خلق جهان گشته مسافر

 ...در این ره، انبیا چون ساربانند             دلیل و رهنمای کاروانند

... 

 .است( ص)خاتم النبیین بودن پیامبرو ختم نبوت ابیات بیانگر : پیام
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 .  می کردتاکید  می داد و بر پیروی از او بشارتهر پیامبری که می آمد به آمدن پیامبر بعدی 

 و هر کس دينی به جز اسالم اختیار کند           دينًا االِسالمِ غَیرَ يَبتَغِ مَن وَ
 

 از او پذيرفته نخواهد شد فَلَن يُقبَلَ مِنهُ                               
 

 .و در آخرت  از زيان کاران خواهد بودوَ هُوَ االخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ            
 (85آل عمران آيه )

 
است،  اسالمتنها دينی که می تواند مردم را به رستگاری و آخرت برساند، : پیام آيه

 .  پس اگر کسی جز اسالم را بپذيرد، زيانش را در آخرت خواهد ديد

 وظیفه پیروان پیامبران گذشته



 وظیفه پیروان پیامبران گذشته

   تواند نمی اکنون قبلی، پیامبر تعلیمات از بخشی که است این نشانگر جدید کتاب آوردن و جدید پیامبر آمدن

   پیامبر پیروان که است این نشانگر زمان یک در دین چند یا دو وجود بنابراین .باشد مردم نیازهای گوی پاسخ

   پیامبران از پیروی عدم و خدا فرمان از سرپیچی معنای به کار این و اند نیاورده ایمان پیامبر آخرین به قبلی

 .است گذشته

   همه و اند داشته سخن یک و راه یک همه و خود، سوی به نه کردند، می دعوت خدا سوی به را مردم پیامبران

 .است بوده جدید پیامبر از پیروی گذشته پیامبران پیروان وظیفه فلذا .اند کرده تأیید را یکدیگر



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی

 
ک را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


