


 آخرین پیامبر

 درس سوم
 یازدهم انسانی



 چند سوال

 چه عواملی سبب شد تا نیازی به آمدن پیامبر جدید نباشد؟

 با آمدن آخرین پیامبر، وظیفه کسانی که پیرو پیامبران پیشین بوده اند، چیست؟



 چرا فقط خداوند می تواند زمان ختم نبوت را تشخیص دهد؟

 اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان و خداوند پیامبران را می فرستد از آن جا که 
 عوامل ختم نبوت زیرا اوست که دقیقا می داند . ستخدانیز با زمان ختم نبوت تعیین تشخیص می دهد، 

 .فراهم شده اند یا نه
 

 حفظ کتاب آسمانی از تحریف و وجود آن در میان یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید، )
کتاب آسمانی خود را به مرحله ای می رسند که می توانند مردم اما تشخیص این که در چه زمانی  مردم است،

 .(از چنین علمی برخوردار است خداوندو فقط در توانایی انسان نیست  حفظ کنند،
 
 .به عوامل بی نیازی از پیامبر جدید پی می بریم( ص)بنابراین با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان پیامبر اکرم



 عوامل
 ختم نبوت

 آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی. 1

 حفظ قرآن کریم از تحریف. 2

 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم. 4

 (ص)وجود امام معصوم پس از پیامبر. 3



 رشد سطح فکری مردم چه ارتباطی با ختم نبوت دارد؟

 :زندگی کامل برنامه دریافت برای بشری جامعه آمادگی .1
 

   ها نبوت تجدید عوامل از زندگی کامل برنامه گرفتن در آنان توانایی عدم و ها انسان درک سطح بودن پایین
 مختلف جوامع فرهنگی و فکری آمادگی حجاز، مردم فرهنگ پایین سطح رغم علی قرآن، نزول عصر در .بود
   نیازهای پاسخ آن، کمک به و کند حفظ و دریافت را زندگی برنامه ترین کامل توانست می که بود میزانی به

 .آورد دست به را خود اجتماعی و فردی



 دالیل حفظ قرآن از تحریف چیست؟

 :تحریف از کریم قرآن حفظ .2
 

 .در جمع آوری و حفظ قرآن( ص)و در پرتو عنایت الهی، اهتمام پیامبرتالش و کوشش مسلمانان 
 

 .(باقی خواهد ماند جاودانهو تصحیح ندارد به همین منظور قرآن نیاز به )



 در جامعه چه بود؟( ع)امام را چه کسی تعیین کرد و ثمره وجود امام معصوم

 :(ص)پیامبر از پس معصوم امام وجود .3
 

 ادامه یابد و به جز دریافت وحی ( ص)مسئولیت های پیامبرسبب شد که  خداوندتعیین امام از طرف 
 

 .نداشته باشدرهبری و هدایت جامعه کمبودی از جهت 



 کدام ویژگی دین اسالم سبب ماندگاری همیشه او در بین مردم شد؟

 :اسالم دین بودن روزآمد و پویایی .4
 

 را همه سوال ها و نیازهای انسان ها در همه مکان ها و زمان ها دینی برای همیشه ماندگار است که بتواند 
 

 .در دوره های مختلف باشدپاسخگوی نیازهای بشر پاسخ دهد و می تواند 
 

 .(استنیازهای ثابت و متغیر بشر ، متناسب با قوانین ثابت و متغیریکی از ویژگی ها وجود دو دسته )
 



 نیازهای ثابت و متغیر چه نیازهایی هستند و راه پاسخ به هر کدام چیست؟

 

 
 (زندگی فردی و اجتماعیدر )

 .مانند امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت ثابتنیازهای 
 .(این نیازها همواره برای بشر وجود داشته و از بین نمی رود)

 
 .پدید می آینددرون نیازهای ثابت از نیازهای متغیر 

 :دارد که عبارتست ازقاعده و اصل ثابت قرآن کریم برای این نیاز ثابت، یک . استنیاز ثابت ، یک داد و ستد
 

 (275بقره )اَحَل َ اهللُ البَیعَ وَ حَر َمَ الر ِّبا 

 .خداوند معامله را حالل کرده است، اما ربا را حرام
 

 :  مفهوم آیه
 .حالل بودن معامله و حرام بودن ربا

 
 :  پیام آیه

 .این آیه اشاره به یک قاعده و اصل ثابت در داد و ستد دارد. 1
 .خداوند معامله و داد و ستد را حالل کرده است، اما ربا حرام است. 2

 
 



 دین اسالم چه راهی را برای پاسخ به نیازهای متغیر انسان در نظر گرفته است؟

 ...(کاال با کاال، سکه با سکه، پول با پول و). تغییر کندممکن است در هر زمان شیوه داد و ستد 
 

 .  که باید تشخیص داده شودربا شکل خاصی پیدا می کند در هر یک از این موارد 
 

 تحقیق و مطالعه و با فقیهان و مجتهدان براساس آن اصل ثابت که این شکل های خاص نیازهای متغیر ما هستند 
 

 .شکل های خاص ربا و معامله را در این زمان معین می کننددر کتاب و سنت، 
 

 .خداوند در دین برای شما مشقت و سختی قرار نداده است........... مَا جَعَلَ عَلَیکُم فِّی الد ینِّ مِّن حَرَج 
 

 نظر شوند، می توانند با دچار تنگنا و مشقت براساس این قاعده، اگر مسلمانان در اجرای یک قانون 
 

 .آن را به شکلی انجام دهند که از این تنگنا بیرون آیندفقیه و متخصص دین، 
 



 اختیارات حاکم و نظام اسالمی چگونه سبب پویایی دین اسالم شده است؟

 اختیارات ویژه ای در نظر گرفته است که این حاکم نظام اسالمی در کنار قوانین ثابت و متغیر، اسالم برای 
 

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

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

 
 (.حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی کشورخرید و فروش برخی کاالها برای ممنوعیت مانند )

 



 کامل ترین دین الهی چیست؟

 .دین آخرین پیامبر الهی: پاسخ
 
 

 بر او خلق جهان گشته مسافرآخر                                              یکی خط است ز اول تا به 
.. 
.. 
.. 
.. 

 شده او پیش و دل ها جمله در پی                                        گرفته دست جان ها دامن وی
 

 
 :نکات ابیات

 به واحد بودن دین الهی اشاره دارد و با آیاتی که این موضوع را بیان می کنند، « ...یکی خط است ز اول»بیت . 1
 .هم مفهوم است

 
 .اشاره به مسأله ختم نبوت دارد« ...بر او ختم آمده پایان این راه»و « ...وز ایشان سید ما گشته ساالر»ابیات . 2

 



 آمدن پیامبر جدید نشانه چه چیزی بوده است؟

 
 

 .باشدنیازهای مردم پاسخگوی نمی تواند ، اکنون بخشی از تعلیمات پیامبر قبلینشانگر این است که 
 

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

 
 پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که )

 

 .(استسرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته و این کار به معنای 
 



 چرا اسالم، تنها راه رسیدن به رستگاری در دنیا و آخرت است؟ 

 
 

 از جانب هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت محتوای آن به طور کامل به جز قرآن کریم 
 

 .و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر بتوان از آن پیروی کرد خداست
 

 
 .(استاسالم  برساند،رستگاری دنیا و آخرت بنابراین تنها دینی که می تواند مردم را به )



 

 وَ مَن یَبتَغِّ غَیرَاالِّسالمِّ دیناً فَلَن یُقبَلُ مِّنهُ وَ هُوَ فِّی اآلخِّرَهِّ 
 (85آل عمران ). مِّنَ الخاسِّرینَ

 پیام آیه

 .(معلول) بود خواهد زیانکاران از آخرت در ،(علت) نکند پیروی اسالم از کس هر .1
 

  ها آن و کند نمی قبول را دیگر ادیان نیکوی اعمال خداوند قیامت، در زیرا .دارد قیامت به اشاره آیه این .2
 

 .شوند می زیان و خسران دچار
 

 .کند می اعالم را ابد نفی یک و کند می اعالم ادیان سایر نشدن قبول از قاطعیت با خداوند آیه، این در .3
 

  و داشته ادیان سایر بر اسالم برتری به اشاره دو هر «است اسالم خداوند نزد دین قطعا» عبارت و آیه این .4
 .هستند مفهوم هم

 
 .کند می معرفی غیرمسلمانان را زیانکاران آیه این .5

 
   ها انسان دهد می نشان ،«کند اختیار اسالم جز به دینی که کس هر» :فرماید می آیه این در خداوند که این .6

 
 
 
 
 

   با موضوع این در و دارد انسان اختیار قدرت فطری ویژگی به اشاره آیه این پس ،آزادند خود دین انتخاب در
 .است مفهوم هم «...الس َبیل هَدَیناهُ اِّن ا» آیه

 
        

 و هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند، از او پذیرفته 
 .نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود

 

 عبارت قرآنی



 چرا می گوییم مسلمانان به همه پیامبران ایمان دارند؟

 
 

 همه یک راه پیامبران مردم را به سوی خدا دعوت کرده اند، نه به سوی خود و 
 

 .تأیید کرده اندداشته اند و همه یکدیگر را  و یک سخن
 
 

 .(ایمان به آخرین پیامبر الهی، ایمان به تمام پیامبران سابق است)



 

قولوا آمَن ا بِّاهللِّ وَ ما اُنزِّلَ اِّلَینا وَ مَا اُنزِّلَ اِّلَی اِّبراهیمَ وَاسماعیلَ 
وَ اسحاقَ وَ یَعقوبَ وَاالَسباطِّ وَ مَا اوتِّیَ موسَی و عیسَی وَ مَا اوتِّیَ 

 .  الن َبِّی ونَ مِّن رَب ِّهِّم لَا نُفَر ِّقُ بَینَ اَحَدٍ مِّنهُم وَ نشحنُ لَهُ مُسلِّمونَ
 (136بقره )

 پیام آیه

 
 .هستند مسلمانان آیه مخاطب .1
 
 :دهد می مسلمانان به فرمان چهار خداوند آیه این در .2
 
 میان نگذاشتن فرق .3 (اِّلَینا اُنزِّلَ ما وَ) الهی تعالیم و انبیا به آوردن ایمان .2 (بِّاهلل آمَن ا) خدا به آوردن ایمان .1

 .(مُسلِّمونَ لَهُ نَحنُ) بودن خدا امر تسلیم .4 (مِّنهُم اَحَدٍ بینَ نُفَر ِّقُ ال) پیامبران همه
 

 

 .کند عمل باال فرمان چهار هر به که است کسی واقعی شونده هدایت و مسلمان .3
 
  الهی دین بودن واحد به آیه این .یکتاست و واحد الهی، دین و بوده یکسان شده، نازل پیامبران همه به چه آن .4

 .دارد اشاره

 
        

 بگویید ما به خدا و به آن چه بر ما نازل شده ایمان آوردیم و به آن چه بر ابراهیم و 
نازل شده و به آن چه به همه پیامبران از ( از نسل یعقوب)اسحاق و یعقوب و پیامبرانی

 سوی پروردگارشان داده شده، میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او 
 .تسلیم هستیم

 

 ایمان آوردن به همه پیامبران: مفهوم آیه عبارت قرآنی



 چه کسانی حتی اگر به دین اسالم ایمان نیاورند، مواخذه نخواهند شد؟

 
 

 همچنین کسانی که . از آمدن پیامبر جدید آگاه نشوندپیروان پیامبران گذشته که 
 .نتوانند به حقانیت دین جدید پی ببرنددست به تحقیق و جستجو بزنند، اما 

 

 
 

 از آن پیروی امیال دنیوی است و میان کسانی که حقیقت را درک کرده اند، اما به خاطر  آگاهالبته خداوند به قلوب همه )
 .(نمی کنند و کسانی که با همه زحمتی که کشیده اند، حقیقت را نیافته اند، فرق می گذارد و گروه دوم را مواخذه نخواهد کرد



 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  


