
 شناخت آثار محبت نسبت به خدا، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا

 توجه به این که محبت به خداوند تضمین کنندۀ راه رستگاری انسان در دنیا و آخرت است. 

 تعیین نقش محبت و عشق در تصمیم گیری ها و کارهای انسان

 تبیین راه های افزایش محبت به خداوند

 شناخت رابط ﹦ تقابلی دوستی با خدا و بیزاری از دشمنان خدا 

 شناخت تأثیر دوستی با خدا در مبارزه با باطل

 نقش محبت: هر فعالیت، تصمیم و یا کاری که انسان انجام می دهد ریشه در محبت او دارد و با 

همین محبت زندگی انسان ها جهت می گیرد. 

به خداوند  تمامی قدرت ها و کماالت است و محبت  به خدا: خداوند سرچشمه و منشأ  محبت   

باعث از بین رفتن افسردگی، ترس و یأس و ایجاد نشاط، شجاعت و قدرت در زندگی می شود. 

 راه های افزایش محبت به خدا: پیروی از خداوند، دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان 

خدا و مبارزه با آنان راه هایی است که باعث افزایش محبت به خداوند می شود. 

 توّلی: دوستی با خداوند و دوستان خدا 

 تبّری: بیزاری از باطل و پیروان آن

ا الّله: پایه و اساس بنای اسالم است که مرکب از یک تبّری و یک توّلی می باشد.  ال ِاٰلَه ِالَّ
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دعای امام سجاد )ع(
موضوع: محبت به خدا

»بارالها! خوب می دانم هر کس لذت دوستی ات را چشیده باشد )علت(، غیر تو را اختیار نکند )معلول( و آن کس با تو انس گیرد )علت(، 
لحظه ای از تو روی گردان نشود )معلول(. 

بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان! 
دوست داشتنت را از خودت خواهانم.«

 امام سجاد )ع( از خداوند درخواست دارد که محبت و عشق خود را نصیب ایشان کند. 
 این مناجات امام سجاد )ع( بیانگر محبت این بزرگوار به خداست. 

این دعا از امام سجاد )ع(، هم مفهوم آیۀ »و ِمن الّناِس َمن یَتَِّخَذ ِمن دوِن اللّٰ ِه ...« است و هر دو به عشق و محبت به خداوند اشاره دارد. 

محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. فعالیت هایی که آدمی در طول زندگی انجام می دهد ریشه در دلبستگی ها و محبت های 
او دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی جهت می دهد. به هر میزان که محبت شدیدتر باشد، تأثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است؛ کسی 
که دوستدار ثروت است، سمت و سوی همۀ کارهای خود را رسیدن به ثروت قرار می دهد. مثالً کسی که شیفتۀ مد است، دل مشغولی شب و روز او دست یافتن 

به آخرین مدهاست و کسی که محبوب و معشوق خود را دانشمند یا هنرمندی قرار می دهد، ظاهر و حتی سبک زندگی خود را شبیه وی می سازد. 

عده ای از  اندیشمندان برتر دنیا در یکی از کشورهای اروپایی جمع شده بودند تا دربارۀ موضوع »معیار ارزش واقعی انسان« بحث و تبادل نظر کنند. 
دلیل انتخاب این بحث این بود که ما برای سنجش ارزش بسیاری از موجودات، معیار خاصی داریم؛ مثالً معیار ارزش طال به عیار آن است؛ معیار ارزش درخت 

میوه به کیفیت محصول آن و معیار ارزش مزرعه، میزان حاصلخیزی آن است؛ اما معیار ارزش انسان چیست؟
هر کدام از جامعه شناسان در این باره حرف هایی زدند و معیارهای خاصی ارائه دادند. عالمه جعفری می فرماید: وقتی نوبت به من رسید، به جایگاه رفتم و گفتم: 
گر می خواهید بدانید یک انسان چه قدر ارزش دارد، ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق می ورزد. کسی که عشقش یک آپارتمان است، در  ا
واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. کسی که عشقش ماشین است، ارزشش به همان میزان است، اما کسی که عشقش خداوند متعال است، ارزشش 
به اندازۀ خداست. با تمام شدن حرفم تمامی جامعه شناسان حاضر در جلسه برای چند دقیقه بلند شدند و برایم دست زدند. وقتی تشویق آن ها تمام شد، 

گفتم: عزیزان! این کالم من نبود. بلکه از شخصی به نام علی )ع( است. ایشان می فرماید: 

حدیث امام علی )ع(
موضوع: معیار ارزش واقعی انسان

»ارزش هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست می دارد.«

 برای شناخت ارزش هر انسان می توان به سراغ عالیق آن شخص رفت و از روی عالیق شخص به ارزش واقعی آن شخص پی برد. 
 هرکس دل به خداوند ببندد و عشق و محبت به او را داشته باشد، ارزشش به اندازۀ خداوند می شود. 

این حدیث با رباعی زیر از دیوان شمس موالنا هم مفهوم است. 

زی کا� � زی،  کا� � �گوهر  طـل�ب  رد  ا  �ت
زی دا� زی،  �بدا� ا�گر  رمرز  لک�ته  �ز ن  ا�ی

زی ا� �ز زی،  ا� �ز مه  ل�ت هوس  رد  ا   �ت
زی � �آ زی،  � �آ ن  �بس�ت رد  �که  �یرز  هر�چ ٌ

ٌ
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کرم )ص( می فرمایند: »هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می شود.« پیامبر ا
با توجه به این حدیث بگویید چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آن ها را محبوب خود قرار داده است، همراه و هم نشین می شود 

و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟
 محبت ورزیدن به امری، محب را به محبوب بسیار نزدیک می کند تا حدی که محب تبدیل به محبوب می شود و در او فنا می شود، بنابراین در 
روز قیامت با چیزی محشور می شود که با او یکی شده است. در واقع یک وجود شده اند که در دو قالب قرار دارند. کسی که به ثروت عشق می ورزد آن قدر 
زندگی خود را غرق در این کار می کند که فکر و ذکری جز ثروت ندارد, بنابراین او عین مادیات و پول شده است که البته بسیار دست خالی خواهد بود، 

چون ثروت مادی این دنیا در آن عالم به هیچ کاری نخواهد آمد.

گر انسان دل به سرچشمۀ کماالت و زیبایی ها سپارد، و قلب خود را جایگاه او کند، زندگی اش رنگ و بوی دیگری می یابد و هر میزان که ایمان انسان به خدا  ا
بیشتر شود، محبت وی نیز به خدا بیشتر می شود. عشق و محبت الهی افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت می بخشد. 
ک و زرنگ، بخیل را بخشنده، کم طاقت و ناشکیبا را صبور و شکیبا می کند و سرانجام آدمی را از خود خواهی به ایثار و از خودگذشتگی  محبت الهی تنبل را چاال
کسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی را به وی عطا می کند. این همه تحول به این دلیل است که قلب انسان  می رساند. عشق به خدا چون ا

جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد. 

حدیث امام صادق )ع(
موضوع: جایگاه و ارزش واقعی انسان در دوستی با خدا

»قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.«

گر قلب انسان با یاد خدا باشد، آرامش همیشگی از آن او خواهد بود.   ا
 انسان شایستگی این را دارد که خداوند را به عنوان محبوب و مقصود خود انتخاب کند. 
گر انسان غیر از خداوند را در دل خود آورد، در واقع ارزش خود را پایین آورده است.   ا

 آنچه ارزش دارد در قلب انسان باشد، محبت خداست پس امام صادق )ع( عشق خداوند را ارزشمندترین چیز برای جای گیری 
در قلب انسان می داند. 

این حدیث از امام صادق )ع( با آیۀ »َو ِمَن الّناِس َمن یَتَِّخَذ ِمن دوِن اللّٰ ِه ...« ارتباط معنایی داشته و هر دو به عشق و محبت به 
خداوند و لزوم دوری از هرچه غیر خدایی است اشاره دارد. 

از همین رو، قرآن کریم یکی از ویژگی های مؤمنان را، دوستی و محبت شدید آنان نسبت به خدا می داند: 

سورۀ بقره، آی ﹦ 165
موضوع: محبت و عشق به خداوند )توّلی(

ِخَذمَنالنَّاِسَو ِمَن ونَُهمَأنداداًاللّٰ ِهِمن ُدوِنیَتَّ لِلّٰ ِهُحّباًاََشدُّآمَنُواَو الَّذیَناللّٰ ِهَکُحِبّیُِحبُّ

مردمو از
کسی 

که
همتایانیخداوندغیر ازمی گیرد

دوست دارند 
آن ها را

مانند 
دوستی

خدا
و کسانی 

که
ایمان 
آوردند

محبتبیشتر
برای 
خدا

و بعضی از مردم همتایانی به جای خدا می گیرند، آنان را دوست می دارند مانند دوستی خدا، اما کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت 
بیشتری دارند.
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 مردم در پذیرش محبت خدا دو دسته اند: گروه اول گروهی هستند که زندگی خود را بر محور عشق و محبت خدا بنا کرده اند و 
گروه دوم گروهی اند که از دوستی خدا سر باز زده و محبت غیر او را برگزیده اند. این دو گروه در تقابل یک دیگرند. 

 هرچه میزان ایمان به خداوند بیشتر باشد، دوستی و عشق ورزی به خداوند هم بیشتر می شود. در واقع ایمان و عشق به خداوند 
رابطۀ مستقیم با هم دارند. 

 این آیه بیانگر قدرت اختیار انسان بوده، به گونه ای که انسان در پذیرش عشق و محبت الهی آزاد است. 
 اعتقادات انسان چه در راه درست و ایمان به خدا باشد و چه در مسیر غلط باشد، بر عشق و محبت استوار است.

این آیه با سه حدیث زیر هم مفهوم است و همگی بر لزوم عشق و محبت به خداوند و دوری از هرچه غیر خدایی است اشاره می کنند: 
 امام علی )ع(: »ارزش هر انسانی به اندازۀ چیزی است که دوست می دارد«

 امام سجاد )ع(: »دوست داشتنت را از خودت خواهانم«
 امام صادق )ع(: »قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید«

 محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است و فعالیت های آدمی ریشه در دلبستگی ها و محبت های او دارد. 
 افزایش محبت به خدا معلول و نتیجۀ افزایش ایمان به خداست و حیات و زندگی معنوی نتیجۀ عشق و محبت الهی است. زیرا قلب انسان جایگاه 

خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی یابد. بنا به فرمودۀ امام صادق )ع( قلب انسان حرم خداست و نباید در حرم خدا غیر خدا را جای داد.

شاید می پرسید با انجام چه کارهایی می توانیم محبت خدا را در دل خود بیشتر کنیم؟ برخی از این کارها عبارت اند از: 

بیزاری از دشمنان خدا و دوستی با دوستان خدا
مبارزه با آنان

پیروی از خداوند

راه های افزایش محبت به خدا

 به میزانی که انسان به دستورات کسی احترام بگذارد و فرمان های او را انجام دهد، محبت و دلبستگی به او را در وجود خود بیشتر 
می کند؛ به خصوص وقتی که این دستورها از جانب خدا باشد که بهترین و مفیدترین راهنمایی ها را به انسان کرده است. 

گر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد،  آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او. اما  برخی می گویند: ا
این توجیه، با کالم خداوند سازگار نیست. خداوند، عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خدا اعالم می کند. 

سورۀ آل عمران، آی ﹦ 31
موضوع: پیروی از دستورات خدا اولین قدم برای افزایش محبت خدا

ُذنوبَُکملَُکمَو یَغِفراللّٰ ُهیُحِببُکمَفاتَِّبعونیاللّٰ َهِان ُکنتم تُِحّبوَنُقل

گر دوست داریدبگو گناهانتانبرایتانو ببخشدخداتا دوستتان بداردپس تبعیت کنید مراخداا

گر خدا را دوست  دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. ]ای پیامبر [ بگو ا
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کرم )ص( می خواهد تا شرط دوستی خداوند و بخشش گناهان    مخاطب این آیه رسول خداست و خداوند در این آیه از پیامبر ا
را به مردم بگوید. 

 آیۀ ！اِن ُکنتم تُِحّبوَن اللّٰ َه فَاتَِّبعونی بیانگر شرط اصلی دوستی با خدا که پیروی از پیامبر است می باشد. زیرا دستورات خداوند 
از طریق پیامبر به مردم ارسال شده است. 

 نتیجۀ پیروی از پیامبر طبق آیۀ ！یُحِببُکم اللّٰ ُه َو یَغِفر لَُکم ُذنوبَُکم دوست داشته شدن از طرف خدا و آمرزش گناهان است. 
کرم )ص( به منزلۀ عدم محبت به خداوند است و فرجام و نتیجۀ تبعیت از پیامبر )ص( قرار   سرپیچی و عدم تبعیت از رسول ا

گرفتن در زمرۀ کسانی است که خدا آن ها را دوست دارد و گناهانشان را می بخشد. 
گر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات خداوند   این آیه ناسازگار با این عبارت است که عده ای می گویند: »ا

ضرورتی ندارد، آنچه اهمیت دارد، درون و باطن انسان است، نه ظاهر او.«

این آیه از نظر معنا متناسب با حدیث گوهر بار امام صادق )ع( است که فرمودند: 

»ما اَحَبَّ اللّٰ َه َمن َعصاه:  کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد«

حدیث امام صادق )ع(
موضوع: پیروی از خدا، اولین قدم برای افزایش محبت به خداست.

َعصاهمَناللّٰ َهما اََحبَّ

نافرمانی کند او راکسی کهخداوند رادوست ندارد

 کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.

  نافرمانی افراد از دستورات خداوند معلول و نتیجۀ عدم محبت به خداست. 
 پیروی از خدا، اصلی ترین اثر محبت به او است و محبت به خداوند و فرمانبرداری از او با هم رابطۀ مستقیم دارند. 

این حدیث از نظر معنایی هم مفهوم با آیۀ »اِن ُکنتم تُِحبوَن اللّٰ َه فَاتَّبعونی...« است که در آن اشاره شده خواسته های خداوند برای 

رستگاری ما ضروری است. پس با عمل به این دستورات در درجۀ اول خودمان سود می بریم. 

خداوند در خواسته هایش فقط و فقط به مصلحت ما نظر دارد. او خیرخواهانه به ما هشدار می دهد و ما را به کارهایی که به نفع ماست، راهنمایی می کند. حتی 
گر احساس کنیم برخی خواسته های خداوند سخت است، باید مطمئن باشیم که این دستور برای رستگاری ما ضروری است.  ا

گر ما کسی را دوست داشته باشیم، تالش می کنیم هر آنچه را او دوست دارد انجام دهیم تا عالقۀ خود را به او نشان دهیم و خود را بیشتر به او  ا

نزدیک کنیم. با توجه به احادیث زیر بگویید برای اینکه رابطۀ دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم. 

گر گناهی مرتکب شدیم، بالفاصله توبه کنیمخداوند، بندۀ گناهکار توبه کننده را دوست دارد ا

کدامنی می ورزد، دوست دارد کدامنی پیشه کنیمخداوند، انسان با حیای بردبار با عفتی را که پا پا

در حد تواِن خود، از درماندگان دستگیری کنیمخداوند، رسیدگی به دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد

اطاعت از خداوند را در جوانی سر لوحۀ خود قرار دهیمخداوند، کسی که جوانی اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد

به زیبایی و آراستگی ظاهری و باطنی خود توجه کنیمخداوند، زیبایی و آراستگی را دوست دارد
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گر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت و   ا
دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جای دهیم و هر میزان که این عالقه بیشتر و قوی تر باشد، محبت ما نیز به خدا افزون تر می شود. 

انبیا و اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند، دوستان خداوند هستند و برترین این دوستان، رسول خدا )ص( و 
اهل بیت ایشان )ع( می باشند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در اطاعت کامل خداوند سپری کردند. دوستی با آنان، همان دوستی با 

خداوند و محبت به آنان در مسیر محبت به خداوند است. 
 عاشق روشنایی، از تاریکی می گریزد و آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هرچه ضد خداست، 

مقابله می نماید. او دوستدار حق و دشمن باطل است. 
عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده اند. همۀ پیامبران، از حضرت نوح )ع( و حضرت ابراهیم )ع( تا پیامبر اسالم )ص( زندگی خود را در مبارزۀ با ستم و 
پلیدی گذراندند و پرچم مبارزه را از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد؛ اما در جامعه زشتی و ستم را ببیند و سکوت اختیار کند. 
از این رو، »جهاد در راه خدا« در برنامۀ تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده اند. امروزه نیز مشاهده می کنیم 
که مستکبران و ستمگران برای رسیدن به منافع دنیایی خود، حقوق ملت ها را زیر پا می گذارند و آنان را از حقوقشان محروم می کنند. رنج و محرومیت مردم 

فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و ... نمونۀ آشکاری از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه، برطرف نخواهد شد. 
گر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید شیطان و  در نتیجه، دینداری، با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به دنبال می آورد. ا
امور شیطانی را از آن بیرون کند. جملۀ »ال اله ااّل اللّٰ ه« که پایه و اساس بنای اسالم است، مرکب از یک »نه« و یک »آری« است: »نه« به هرچه غیرخدایی 

است و »آری« به خدای یگانه. 
پس دینداری بر دو پایه استوار است: تولّی )دوستی با خدا و دوستان او( و تبّری )بیزاری از باطل و پیروان او(. هرچه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت 

از باطل هم عمیق تر است. 
امام خمینی )ره( بر مبنای همین تحلیل، به مسلمانان جهان این گونه سفارش می کنند: 

»باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق )تولّی( و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا )تبّری( لبریز کنند.«
این سخن امام خمینی )ره( از نظر مفهومی با عبارت شریفۀ »الاله ااّلاللّٰ ه« هم مفهوم هستند. 

 شرط اصلی دوستی با خداوند عمل به دستوراتش می باشد که توسط پیامبران الهی ارسال شده است. 
 محبت و دوستی به کسانی که رنگ و نشانی از خداوند دارند، مانند رسول خدا )ص( و اهل بیت ایشان )ع( بیانگر تولّی است. 

 هرچه عالقه ما به انبیا و اولیای الهی، مجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خدا حرکت کردند بیشتر باشد محبت ما به خداوند نیز افزون تر می شود. 
 در عبارت ارزشمند »الاله ااّلاللّٰ ه« که پایه و اساس بنای اسالم است، »ال اله« بیانگر تبّری و عبارت »ااّل اللّٰ ه« بیانگر تولّی است. 

 برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی می توان کمک گرفت؟

تفکر در آیات الهی مانند آیات آفرینش مخلوقات یا تفکر در آیات قرآن، مطالعۀ زندگی اولیاء الهی و بزرگان دین به عنوان الگو، استفاده از مناجات  

و اشعاری که در حمد و ثنای خداست، استفاده از سخنرانی ها، استفاده از فیلم های مناسب و آموزنده و هرچه موجب شود انسان به یاد خدا باشد. 

 برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟

شناخت مصداق ها و نمونه های باطل و تحقیق پیرامون رفتار آنان، بررسی عواقب و سرنوشت باطل پیشگان، مطالعۀ تاریخ و فرجام باطل صفتان،  

شناخت باطل و مصادیق آن در دنیای امروزی

 چگونه می توان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدی ها صادق هستیم؟

گر این آثار موجود باشد، شخص می تواند دریابد که در دوستی با خدا صادق است. کسی می تواند بگوید با خدا دوست  دوستی با خداوند، آثاری دارد که ا

است که ببیند واقعاً دوستان خدا را هم دوست دارد یا کسانی را که اهل فساد و گناه اند را هم دوست دارد. هم چنین، از دستورات خداوند پیروی می کند یا اینکه 

دست به گناه می زند. هم چنین میزان دوستی ما با دوستان خداوند و بغض و کینه نسبت به دشمنان او نیز می تواند معیار مناسبی برای  اندازه گیری صداقت ما باشد. 



 تبیین ضرورت آمدن پیامبران متعدد برای معرفی دین واحد 

 آشنایی با ویژگی های فطری انسان به عنوان زمین ﹦ ارسال دین واحد

 تبیین علت آمدن پیامبران متعدد برای دین واحد

 آشنایی با علت وجود ادیان مختلف الهی در جهان

 تبیین علت ختم نبوت با آمدن پیامبر اکرم )ص(

  دین: راه و روشی است که خداوند از طریق پیامبران برای زندگی انسان ها فرستاده است. 

این دین الهی اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر دستورات خداوند است.

  فطرت : ریش  ﹦ آن از »َفَطَر« و هم معنای »َخَلَق« است. ِفطَرت به معنای خلقت خاص است. هریک 

از انواع مخلوقات، دارای خلقت خاص هستند که آن ها را از سایر مخلوقات متمایز می کند. 

 ختم نبوت: به معنای پایان پیامبری است. این کلمه برای رسول خدا )ص( در قرآن کریم آمده 

و خداوند ایشان را »خاتم النبیین« نامیده است. 

یا  یا افزودن کلمه  با کم کردن  تحریف قرآن به معنای تغییر متن قرآن کریم    تحریف قرآن: 

عبارت یا جمله ای به قرآن کریم است.
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خداوند با لطف و رحمت خود، ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد که همان راه مستقیم خوشبختی است. 

سورۀ شوری، آی﹦ 13
موضوع : یکی بودن دین الهی

»خداوند از دین، همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود. و آن چه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه 

نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.«

 این آیه بیانگر این است که محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده و همۀ آن ها ُمبلِّغ یک دین بوده اند.
 در این آیه پیامبران اولوالعزم )صاحب شریعت(، )حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و محمد )ص(( را سفارش کننده به یک دین می داند. 

 وظیفۀ پیامبران در این آیه این است که : الف( دین را به پا دارند ب( اختالف و تفرقه در آن نکنند. 
 کلمات »سفارش کردن« و »وحی کردن« بیانگر »هدایت تشریعی« است. 

 خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همۀ پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه 
در پیش نگیرند. 

 اولین پیامبری که دارای شریعت بوده حضرت نوح )ع( است.

سورۀ آل عمران، آی﹦ 19
موضوع : اسالم )تسلیم بودن( حقیقت تعالیم هم﹦ انبیاء

گاه شدند، آن هم به دلیل  »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند، مگر پس از آن که به حقانّیت آن آ

رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«

 خداوند فقط یک دین برای انسان ها برگزیده، و نام آن اسالم )تسلیم بودن( است. در واقع حقیقت دین، تسلیم بودن در برابر خداوند است. 
 همۀ پیامبران برای تبلیغ دین اسالم فرستاده شده اند. 

 ریشۀ به وجود آمدن دین های مختلف، رشک و حسد بزرگان اهل کتاب )یهودیان و مسیحیان( بوده است. 
گاهانه بوده است.  مخالفت با دین اسالم از طرف بزرگان ادیان )اهل کتاب(، پس از درک حقانّیت آن و آ

سورۀ حج، آی﹦ 78
موضوع : یکی بودن دین الهی 

»]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش، مسلمان نامید.« 

 خداوند در این آیه، آیین حضرت ابراهیم )ع( را تسلیم بودن در برابر اوامر الهی )اسالم( معرفی می کند. 
 خداوند در کتاب های آسمانی پیشین، امت پیامبر اسالم را مسلمان نامید. 

 دین واحد اسالم است و پیروان آن در قرآن مسلمان نامیده شده اند. 
 تمامی مسلمانان دنیا در هر جا که باشند، فرزندان ابراهیم و ذریّۀ او محسوب می شوند.
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سورۀ آل عمران، آی﹦ 67 
موضوع : حضرت ابراهیم )ع( یکتاپرست بود. 

»ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا( و مسلمان بود.«

 در این آیه، ابراهیم )حق گرا( یکتا پرست نامیده شده است. 
 در این آیه، ادعای یهودیان و مسیحیان مبنی بر یهودی و مسیحی بودن حضرت ابراهیم )ع( رد می شود. 
 حضرت ابراهیم )ع( مسلمان و پیرو اسالم )به معنای تسلیم بودن در برابر اوامر الهی( نامیده شده است. 

با توجه به آیات قبل، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 خداوند از پیامبران می خواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟

در برپا داشتن دین واحد الهی 

 دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟

اسالم )تسلیم بودن در برابر خدا( 

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

در دین اسالم که همان دین واحد الهی است و علتش رشک و حسادت بزرگان دین یهود و مسیح بود. 

 حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟ 

حق گرا و یکتاپرست و پیرو آیین اسالم )تسلیم در برابر خداوند( بود. 

 مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی می دانستند؟

هر کدام او را پیرو دین و آیین خود می دانستند.

دین به معنای »راه« و »روش« است. راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده، همان دین الهی است که بدان اسالم می گویند. بر اساس آیات 

قرآن کریم، خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همۀ پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند. 
انبیاء هم این فرمان را اطاعت کرده و مأموریت خود را انجام داده اند. 

 فطرت به معنای نوع خاص آفرینش است. وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و 

کنون، اقوام مختلفی روی زمین زندگی کرده اند؛ این افراد با این که  ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است. از ابتدای آفرینش انسان تا
در برخی خصوصیات، مانند نژاد، زبان و آداب و رسوم با یک دیگر تفاوت دارند، ولی همگان ویژگی های فطری مشترکی دارند. به طور مثال: 

ویژگی های فطری تمامی 

انسان ها )سرمایه های ویژه(

کراً و ِإما کفوراً ← درس دوم پایۀ دهم( بیل ِإّما شا  برخورداری از استعداد تفکر و قدرت اختیار )ِإنّا هََدیْنٰاُه السَّ
 دوستدار فضیلت های اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی )گرایش به نیکی ها: فَالَهَمها ُفجوَرها و تَقواها ← درس دوم پایۀ دهم(

 بیزار از رذائل اخالقی مانند ظلم، حسادت و دروغ )بیزاری از بدی ها: فَالَهَمها ُفجوَرها و تَقواها ← درس دوم پایۀ دهم(
 به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند. )از دالیل قرآن برای ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی درس چهارم پایۀ دهم(
 گریزان از فنا و نابودی و خواهان زندگی جاودانه )از دالیل قرآن برای ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی درس چهارم پایۀ دهم(

 به سبب این ویژگی های مشترک )فطرت(، خداوند یک برنامۀ کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. 
همان طور که گفته شد، این برنامه اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است. 
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در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی )علت(، به ایمان قلبی در زمینۀ اعتقادی )اصول دین( و عملی )فروع دین( دست 

یابد )معلول(. 

محتوای 

اصلی 

دعوت 

پیامبران 

 اصول عملی 

)فروع دین(

 اصول اعتقادی 

)اصول دین(

.« دارد.  . ااِّل هَُو.  اِله  آیۀ »اُل ال  با  تناسب  ایمان به خدای یگانه و دوری از شرک )اعتقاد به توحید(:   

)درس 4 ـ دهم( 

 ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دین )اعتقاد به نبوت و امامت( 

 ایمان به سرای آخرت، و پاداش و حسابرسی عادالنه )اعتقاد به معاد(: تناسب معنایی دارد با آیۀ »َمن 

آَمَن بِاِل َو الَیومِ اآلخر. . .« دارد. )درس 3 ـ دهم( 

 ایمان به عادالنه بودن نظام هستی )اعتقاد به عدل(: مؤید این عبارت آیۀ »جهان بر اساس عدل استوار 

شده است« می باشد.

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

یعنی به عبارتی »هر حرکت و عملی برای رضای خدا و خشنودی او و بر اساس معیارهای دین باشد، عبادت 

است.« منظور از معیار دین، انجام واجبات و ترک محرمات است. )درس 1 ـ دهم( 

 کسب فضائل اخالقی مانند عفت، راستگویی و امانت داری )نتیجۀ عملی گرایش به نیکی ها(: متناسب 

با آیۀ »فَالَهَمَها ُفجوَرها َو تَقواها ...« است. )درس 2 ـ دهم( 

 دوری از رذائل اخالقی، مانند ظلم، نفاق، دروغ و ریا )نتیجۀ عملی بیزاری از بدی ها(: متناسب با آیۀ 

»فَالَهَمَها ُفجوَرها َو تَقواها ...« است. )درس 2 ـ دهم( 

 بنا کردن جامعه ای دینی بر اساس عدالت )نتیجۀ عملی دعوت پیامبران(: یکی از اهداف ارسال پیامبران 

برپا کردن جامعه بر اساس عدل است. )درس 5 ـ یازدهم( 

همۀ پیامبران الهی مردم را به این امور فراخوانده اند. به همین دلیل، محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آن ها یک دین آورده اند. با این وجود، 

گاهی مردم و نیازهای هر دوره، با دوره های دیگر تفاوت داشته است؛ مثالً همۀ پیامبران،  تعالیم انبیاء در برخی احکام فرعی، متناسب با زمان و سطح آ

امت های خود را به نماز دعوت کرده اند، اما در شکل و تعداد آن تفاوت هایی بوده است؛ البته این قبیل تفاوت ها سبب تفاوت در اصل دین نشده است. 

به سبب ویژگی های مشترک انسان ها )فطرت(، خداوند یک برنامۀ کلی )دین( برای هدایت انسان ها قرار داده، یعنی محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان 
است و فقط در برخی احکام فرعی تفاوت دارند. 

 الزمۀ ماندگاری یک پیام، تبلیغ دائمی و مستمّر آن است. پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول 

زمان های مختلف، دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند 

و گسترش یابد و شرک و ظلم و رذائل اخالقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین 

نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.

 استمرار و پیوستگی در دعوت )علت(، ماندگاری دعوت )معلول( 

 پیامبران با الف( ایمان استوار ب( تالش بی مانند ج( تحمل سختی ها، در طول زمان های مختلف به تبلیغ دین پرداختند )علت( تا خداپرستی و 

عدالت طلبی و کرامت های اخالقی جاودان بماند و گسترش یابد و شرک، ظلم و رذائل اخالقی از بین برود )معلول(. 
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 علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد، رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن، مانند دانش و فرهنگ می باشد. 

از این رو، الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند، تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان 
کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند. در حقیقت، هر پیامبری که مبعوث می شد، دربارۀ توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند و مانند آن سخن گفته، اما 

کرم )ص( می فرماید:  بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است. در همین رابطه، پیامبر ا

حدیث پیامبر اکرم )ص( 
موضوع : رشد تدریجی سطح فکر مردم )دومین علت تعدد پیامبران(

ُعقولِِهمَعلٰی َقدِرالنّاَسأن نَُکلَِّماُِمرنااالَنِبیاِءمَعاشَرِإنّا

به درستی 
که ما

جمعیت 
)گروه(

پیامبران
دستور داده 

شدیم
که سخن 

بگوییم
عقل هایشانبه اندازۀمردم

ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازۀ عقلشان سخن بگوییم. 

 علت ارسال پیامبران متعدد، رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن، مانند دانش و فرهنگ می باشد. 
 در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث می شوند، تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان های 

دوران خود بیان کنند. 
 هر پیامبری که مبعوث می شد، دربارۀ توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند و مانند آن سخن گفته و این تعالیم را متناسب 

با درک و فهم مردم زمان خود بیان می کرد. 

 به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت، تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می شد، 

یا به گونه ای تغییر می یافت که با اصل آن متفاوت می شد؛ بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر به مردم ابالغ می کردند. 

گر خداوند در همان آغاز آفرینش حضرت آدم )ع( برنامۀ خود را برای زندگی انسان، یکبار برای همیشه بر حضرت آدم )ع( نازل می کرد،  به نظر شما ا

چه اتفاقی برای انسان های همان عصر و انسان های سایر عصرها می افتاد؟

گر در دوران حضرت آدم )ع( تعالیم الهی به صورت کامل و به یکباره به مردم می رسید، به دلیل پایین بودن درک و فهم انسان های آن دوره، تعالیم  ا
الهی مورد توجه قرار نمی گرفت و فراموش می شد و انسان های دوره های بعد هم از این نعمت بی بهره می ماندند. 

از آن جا که خداوند پیامبران را می فرستد و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست، زیرا اوست که 
دقیقا می داند عوامل ختم نبوت فراهم شده اند یا نه. مثالًً یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید، حفظ کتاب آسمانی از تحریف و وجود آن در میان مردم است. 
اما تشخیص این که در چه زمانی مردم به مرحله ای می رسند که می توانند کتاب آسمانی خود را حفظ کنند، در توانایی انسان نیست و فقط خداوند از چنین علمی 
برخوردار است. بنابراین، با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان حضرت محمد )ص(، درمی یابیم که عوامل بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است. این عوامل عبارت اند از: 

عوامل ختم نبوت

 آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی

 حفظ قرآن کریم از تحریف

کرم )ص(  وجود امام معصوم پس از پیامبر ا

 پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
 وجود قوانین ثابت و متغیر

کم اسالمی  اختیارات حا
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در ادامه به شرح هر یک از عوامل ختم نبوت می پردازیم:

 پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی، از عوامل 
تجدید نبوت ها بود. در عصر نزول قرآن، با این که مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که 
می توانست کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد. به همین جهت، می بینیم 
که با ورود اسالم به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام، نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند. 

کرم )ص( در جمع آوری و حفظ قرآن   با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر ا

داشت، این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید. به همین جهت، این کتاب نیازی به »تصحیح« ندارد و جاودانه باقی 
خواهد ماند. 

تالش و کوشش مسلمانان  
عنایت الهی علل حفظ قرآن از تحریف 

کرم )ص( در جمع آوری و حفظ قرآن اهتمام پیامبر ا  

 تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر، به جز دریافت وحی ادامه 

یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد. 

 دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند سؤال ها و نیازهای انسان ها در همۀ مکان ها و زمان ها را 

پاسخ دهد. دین اسالم ویژگی هایی دارد که می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد. یکی از این ویژگی ها، وجود دو دسته قوانین ثابت و 

متغیر، متناسب با نیازهای ثابت و متغیر بشر است. 

توضیح این که، انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد؛ نیازهای ثابت همانند امنیت، عدالت، دادوستد با دیگران، تشکیل خانواده، تعلیم و 

تربیت و حکومت. این نیازها همواره برای بشر وجود داشته است و از بین نمی رود. دین اسالم نیز برای تأمین هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد. 

دستۀ دیگر، نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ مثالً دادوستد، یک نیاز ثابت است. قرآن کریم برای این نیاز ثابت، یک 

قاعده و اصل ثابت دارد و آن قاعده این است که: 

سورۀ بقره، آی﹦ 75
موضوع : وجود قوانین ثابت و متغیر )پویایی و روزآمد بودن دین اسالم(

َمالَبیَعالُلأَحلَّ باَو َحرَّ الرِّ

رباو حرام کردهمعامله راخداوندحالل کرده

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

 این آیه به صورت یک اصل ثابت و یک قاعده است.

 دادوستد، یک نیاز ثابت است، اما شیوۀ دادوستد در هر زمان تغییر می کند.

 فقیهان باید با توجه به این قاعده و مطالعۀ قرآن و سنت، شکل خاص معامله و ربا را معین کنند.

اما شیوۀ دادوستد ممکن است در هر زمان تغییر کند؛ مثالًً یک روز کاال را با کاال عوض می کردند، روز دیگر به جای کاال سکه می گرفتند، بعدها پول اعتباری، 

یعنی اسکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی، معامله ها را تنظیم می کنند. در هریک از این موارد، ربا شکل خاصی پیدا می کند که باید تشخیص داده 

شود. این شکل های خاص، نیازهای متغیر ما هستند که فقیهان و مجتهدان بر اساس آن اصل ثابت و با تحقیق و مطالعه در کتاب و سنت، شکل های خاص 

ربا و معامله در این زمان را معین و به کسانی که مجتهد نیستند اعالم می کنند تا مطابق با آن عمل کنند. 
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انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد؛ نیازهای ثابت، که این نیازها همواره برای بشر وجود داشته است و از بین نمی رود. دین اسالم نیز 
برای تأمین هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد. دستۀ دیگر، نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند و 

ممکن است برحسب زمان شیوۀ اجرای آن تغییر کنند. 

در کنار قوانین ثابت و متغیر، اسالم برای حاکم نظام اسالمی اختیارات ویژه ای در نظر گرفته است که این اختیارات بیشتر در مواردی است که یک مورد مهم 
کم اسالمی می تواند این قانون جدید را وضع کند.  با یک مورد مهم تر در تضاد قرار می گیرد و شرایط ویژه ای پیش می آورد که نیازمند قانون جدید است و حا
به عنوان مثال، در دین اسالم هر کس نسبت به مالی که از راه حالل به دست آورده است، اختیار دارد و می تواند آن را به اختیار خود، در هر جا و مکانی که 
گر حکومت اسالمی تشخیص دهد که برای استقالل سیاسی و اقتصادی کشور الزم است خرید و فروش برخی  می خواهد، در امور مشروع مصرف کند. اما ا

کاالها محدود شود، می تواند با وضع احکام و مقرراتی، صادرات و واردات را محدود کند.

هم چنین نظام اسالمی می تواند برای حمایت از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان و بیکارنشدن کارگران، مانع ورود کاالهایی شود که امکان تولید آن ها در 
کشور وجود دارد و مردم می توانند آن را تولید کنند. 

بنابراین، بر اساس ویژگی هایی که بیان شد، دین آخرین پیامبر الهی، کامل ترین و شایسته ترین برنامه برای هدایت تمامی انسان هاست و دیگر نیازی به 
آمدن پیامبر جدید نیست. 

�زر �آ �به  ا  �ت اول  �ز  اس�ت  ط  �ز کی  � �ی

د سار�بان ا�ز ون  �چ اء  �ب�ی ا�ز ره،  ا�ین  رد 

ساالر �ته  �گ�ش ما  د  س�ی ان  ا�یسش و�ز 

راه ا�ین  �چا�یان  مده  �آ م  �ز�ت او  �بر 

ی �چ رد  مله  �ب دل ها  و  �ی�ش  �چ او  ده  سش

مسا�زر  �ته  �گ�ش هان  �ب ل�ت  �ز او  �بر 

د  کاروان ا�ز � مای  ره�ز و  دل�یل 

کار  � ن  ا�ی رد  �زر  �آ او  هم  اول  او  هم 

اهلل«  إلٰی  دعو  »�أُ د  سش ل  ا�ز �ز او  �بر 

وی دامن  ان ها  �ب دس�ت  �گر�ز�ته 

 بیت اول به واحدبودن دین )اسالم( اشاره دارد و با آیات : »خداوند از دین، همان را برایتان ...«، »قطعاً دین نزد خداوند،...« و 

»]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم...« تناسب معنایی دارد. 

ریَن َو ُمنِذریَن ...«، »ِإنّا هََدینٰاُه  ُمبَشِّ  بیت دوم به هدایت گر بودن پیامبران، »هدایت تشریعی« اشاره دارد و با آیات : »ُرُسالً 

بیَل...« و »خداوند از دین، همان را برایتان...« تناسب معنایی دارد. السَّ

کرم )ص( اشاره دارد که با حدیث منزلت در درس پنجم پایۀ یازدهم : »أنَت   از بیت سوم تا آخر به »خاتم النبیین« بودن پیامبر ا

ِمّنی بَِمنزلِة هاروَن ِمن ...« تناسب معنایی دارند.

 دین آخرین پیامبر الهی، کامل ترین و شایسته ترین برنامه برای هدایت تمامی انسان هاست و دیگر نیازی به آمدن پیامبر 

جدید نیست.

موضوع ابیات : 
واحدبودن محتوای اصلی دعوت انبیاء، آخرین پیامبر بودن حضرت محمد )ص( 
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وقتی خداوند پیامبر جدیدی برای هدایت مردم می فرستد، وظیفۀ پیروان پیامبر قبل چیست؟ آیا ادامۀ پیروی از دستورات پیامبر قبلی، مورد قبول خداوند است؟ 
همان طور که بیان شد، خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به »اسالم« تعبیر می شود. هر یک از پیامبران، این دین 
الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کرده اند. آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید، نشانگر این است که بخشی از تعلیمات پیامبر 

کنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.  قبلی، ا
کید می کرد. بنابراین، وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که  هر پیامبری که می آمد، به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأ

پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته است. 
عالوه بر این، امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت محتوای آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و 
زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر بتوان از آن پیروی کرد. بنابراین، تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است و هر کس که 

دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. 

سورۀ آل عمران، آی﹦ 85
موضوع : دینی جز اسالم مورد پذیرش خدا نیست.

الخاِسریَنِمَنالِخَرِةفِیَو ُهَوِمنُهَفلَن یُقَبَلدیناًالسالِمَغیَریَبَتِغمَنَو

زیان کارانازآخرتدرو اواز اوپس پذیرفته نخواهد شددینی رااسالمجزطلب کندکسی کهو

و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود. 

 خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن به »اسالم« تعبیر می شود. 
 تنها دینی که مورد قبول خداوند است، اسالم می باشد و رها کردن آن نتیجه ای جز خسارت ابدی ندارد.

 از عبارت »یَبْتَِغ«، استفاده می   شود و منظور آیه، کسانی هستند که اسالم به گوش آن ها رسیده، ولی آن را رها کرده و به 
سراغ دیگر مکاتب رفته اند. این افراد در قیامت زیان کارند و دین آن ها مورد پذیرش نیست. 

 خسارت های واقعی در آخرت متجلی می شوند.

 عبارت »َو َمن یَبتَِغ َغیَر اإلسالم ِدیناً ...«، »هرکس اختیار کند جز اسالم را ...«، یعنی هر فردی در انتخاب دین مختار 
بوده و این بیانگر قدرت اختیار است. پس، با آیۀ »انا هدیناه السبیل ...« تناسب معنایی دارد.

پایۀ یازدهم، سورۀ  این آیه، »زیان کاران« کسانی هستند که : »جز اسالم دین دیگر را بپذیرند«. در درس اول  از نظر   
عصر»زیان کاران« را کسانی می داند که ایمان نیاورند و عمل صالح انجام ندهند و دیگران را به حق و صبر توصیه نکنند. از 
مجموع این دو آیه برمی آید که : »وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین 

پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبران گذشته است«. 
 این آیه با آیۀ »قطعاً دین نزد خداوند، ...« تناسب معنایی دارد. 

و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند )علت( و در آخرت از زیان کاران خواهد بود )معلول(. 

برخی تصور می کنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای خود مغازه ای باز کرده و کاالی خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند از بین آن 
کاالها یکی را انتخاب نمایند. در صورتی که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر کدام مطالب 
سال قبل را تکمیل می کنند. آنان مردم را به سوی خدا دعوت می کردند، نه به سوی خود و همه یک راه و یک سخن داشته اند و همه یک دیگر را تأیید کرده اند. 

گر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد، در واقع به تمام پیامبران سابق نیز ایمان آورده است.  بنابراین، ا
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رابطۀ علت و معلولی

معلول، نتیجه، تابع، مولود، معلولیتعلت، ریشه، متبوع، زاینده، علیت

اختالف اهل کتاب با دین اسالم رشک و حسادت اهل کتاب به دین اسالم 

واحدبودن دین )برنامه هدایت انسان( ویژگی های مشترک )فطری( در انسان ها 

وجود ادیان مختلف ایستادگی رهبران دینی با انگیزۀ شخصی در برابر پیامبر جدید

ایمان قلبی به اصول اعتقادی )توحید، نبوت، امامت، عدل( اندیشه در خود و جهان هستی 

تفاوت در برخی احکام فرعی تفاوت در سطح درک و فهم مردم، نیازهای آنان در هر زمان 

ماندگاری یک پیام تبلیغ دائمی و مستمر 

ایمان استوار، تالش بی مانند، تحمل سختی ها و تداوم رسالت در 
پیامبران

گسترش خداپرستی و عدالت ...، از بین رفتن شرک و رذائل اخالقی، تعالیم دینی، 
سبک زندگی و آداب رسوم مردم شد و دشمنان از کنارگذاشتن آن ناتوان شدند.

تحریف تعلیمات پیامبران پیشین عدم توسعۀ کتابت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی 

بی نیازی از تصحیح و تکمیل و جاودانه بودنش عدم تحریف قرآن 

کرم )ص(  تالش و کوشش مسلمانان، عنایت الهی، اهتمام پیامبر ا
در جمع آوری و حفظ قرآن 

 عدم تحریف قرآن )حفظ قرآن از تحریف( 

تعیین امام از طرف خداوند 
مسئولیت های پیامبر)ص( به جز دریافت و ابالغ وحی به امام برسد و جامعه نیاز 

به پیامبر جدید نداشته باشد. 

گر اختالفی بین اهل کتاب دیده می شود، ناشی از ............ است و آیۀ شریفۀ -7801 در میان تمام ادیان الهی هیچ تضاد ذاتی وجود ندارد و ا
تجربی 96 با تغییر ............، مؤید این موضوع است؟  

گاهی به حقایق ـ »خداوند از دین همان را برایتان تشریع کرد که نوح را بدان سفارش نمود...« 1( رشک و حسادت اهل کتاب پس از آ
گاهی به حقایق ـ »قطعاً دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند...« 2( رشک و حسادت اهل کتاب پس از آ

3( کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود ـ »خداوند از دین همان را برایتان تشریع کرد که نوح را بدان سفارش نمود...«
4( کوشش آن ها برای دعوت مسلمانان به مذهب خود ـ »قطعاً دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند...«

ریاضی 7811-94 چه چیزی موجب باقی ماندن تعالیم پیامبران در میان مردم و ماندگاری پیام الهی گردید؟ 
2( استمرار در دعوت پیامبران و ترویج پیوستۀ دین الهی 1( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام مختلف بشری 

4( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ ارتباطات 3( درک صحیح مردم از پیام الهی و سخن گفتن در حد توان آنان 
آن جا که »شرایط ویژه ای پیش می آید که نیازمند قانون جدید است« و آن جا که »روش ها و شیوه های برخورد با مسائل، مطابق با نیازهای -7821

حادث اعمال می گردد« به ترتیب کدام یک از عوامل بی نیازی از کتاب جدید، معمول می گردد؟  هنر 92 با تغییر
کم و نظام اسالمی ـ وجود قوانین تنظیم کننده   1( اختیارات حا

2( توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت ـ وجود قوانین تنظیم کننده 
کم و نظام اسالمی  3( توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت ـ اختیارات حا
کم و نظام  اسالمی ـ توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت  4( اختیارات حا
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خارج 91 با تغییر-7831 الزمۀ استقرار و ماندگاری یک دعوت، ............ و در حقیقت ............  
1( تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است ـ پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد. 

2( پای بندی به اصول و ارزش های آن می باشد ـ پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن می باشد. 
3( تبلیغ دائمی و مستمر همراه با ایمان راسخ است ـ دین همۀ انبیاء یکی بوده، اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند. 

4( پای بندی به اصول و ارزش های آن می باشد ـ دین همۀ انبیاء یکی بوده، اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند. 
ریاضی 89 با تغییر-7841 آیۀ شریفۀ ............ ریشۀ پیدایش ادیان مختلف را بیان می کند و پیدایش ادیان مورد قبول قرآن ............ . 

گاه شدند« ـ است 1( »اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانّیت آن آ
2( »به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید« ـ است

3( »به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید« ـ نیست
گاه شدند« ـ نیست 4( »اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانّیت آن آ

کدام ویژگی در انسان ها عامل این امر شده که خداوند یک برنامۀ کلی در اختیار آن ها گذاشته تا آنان را به هدف مشترکی برساند؟  -7851
2( بهره مند شدن از شکوفایی استعداد تفکر و تعقل 1( فطرت که در میان انسان ها مشترک است 

4( قدرت اختیار و تصمیم گیری در کارهای فردی و اجتماعی 3( غریزه که عامل خواسته های مشترک آن هاست 
با توجه به عبارت شریفۀ »ِانّا معاشر االنبیاء اُمرنا أن نکلِّم النّاَس علی َقْدِر ُعقولِِهم«، عّلت آمدن پیامبران متعدد چیست و منشأ اختالف -7861

هنر 86 با تغییر و چنددینی کدام است؟ 
1( لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن ـ دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.

2( لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن ـ سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبران قبل
3( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ـ سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم و از بین رفتن تعلیمات پیامبران قبل

4( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ـ دسته ای از رهبران دینی بودند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت می کردند.
با توجه به آیۀ شریفۀ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن ...«، اسالم )تسلیم خدا بودن( نام تنها دین الهی است و -7871

گاه ............  کسانی سبب تفرقه در دین شدند که به حقیقت آ
1( بودند و از رشک و حسدی که با هم داشتند، اختالف پیشه کردند. 
2( نبودند و از رشک و رقابتی که با هم داشتند، اختالف پیشه کردند.

3( بودند و به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و تحریف تعلیمات الهی به این امر دچار شدند.
4( نبودند و به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و تحریف تعلیمات الهی به این امر دچار شدند.

با توجه به آیۀ شریفۀ »خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن چه را ما به تو ...«، خداوند یک دین -7881
برای پیامبران تشریع کرده و از آنان خواسته ............  

2( بندگی غیرخدا را نکنید و وحدت داشته باشید. 1( بندگی غیرخدا را نکنید و دین را به پا دارید. 
4( دین را به پا دارید و در آن متفرق نشوید. 3( دین را به پا دارید و به آیات خداوند کافر نشوید. 

به علت ............، تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش می گردید یا تحریف کلی می شد. بر این اساس پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات -7891
اصیل را بار دیگر به انسان ها ابالغ می کردند.  

2( عدم استقرار و ماندگاری در دعوت و ترویج پیوستۀ دین الهی  1( ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت 
4( رشد عقلی بشریت و عدم پاسخ گویی به نیازهای فردی و اجتماعی مردم  3( عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامۀ کامل زندگی و عدم بلوغ فکری  

محتوای اصلی دعوت پیامبران ............ بوده است، چون ............ انسان ها ............ است.-7901
4( یکسان ـ فطرت ـ مشترک 3( متفاوت ـ فطرت ـ متفاوت  2( یکسان ـ خلقت ـ یکسان  1( متفاوت ـ خلقت ـ متفاوت 

فطرت به معنای ............ است؛ پس وقتی از فطرت انسان سخن می گوییم، منظور ............ -7911
1( نوع خاص آفرینش ـ خصوصیاتی است که او را از سایر انسان ها متمایز می کند.

2( ویژگی های خلقت مخلوقات ـ ویژگی هایی است که در اصل آفرینش وی وجود دارد.
3( ویژگی های خلقت مخلوقات ـ خصوصیاتی است که او را از سایر انسان ها متمایز می کند.

4( نوع خاص آفرینش ـ ویژگی هایی است که در اصل آفرینش وی وجود دارد. 
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گاه ............ و از روی ............ در آن اختالف کردند. -7921 کسانی )اهل کتاب( سبب تفرقه در دین شدند که به حقیقت آن آ
2( بودند ـ غرور و لجاجت 1( نبودند ـ غرور و لجاجت  
4( بودند ـ رشک و حسد 3( نبودند ـ رشک و حسد  

پیامبران الهی با ایمان راسخ و مجاهدتی بی مانند، قدم در راه تبلیغ دین الهی می گذاشتند و سختی ها و نامالیمات را تحمل می کردند، -7931
چرا که می دانستند الزمۀ ............ یک دعوت، ............ آن است و این امر بیانگر یکی از عوامل ............ است.

2( استقرار ـ استمرار ـ وحدت دین 1( استمرار ـ استقرار ـ تعّدد انبیاء   
4( استمرار ـ استقرار ـ وحدت دین  3( استقرار ـ استمرار ـ تعّدد انبیاء   

حفظ قرآن کریم از تحریف نیاز به ............ و ............ را از آن منتفی می سازد و ............ را برای آن رقم خواهد زد.-7941
2( تکمیل ـ تصحیح ـ جاودانگی 1( تکمیل ـ تفسیر ـ جاودانگی  
4( تأویل ـ تصحیح ـ الهی بودن  3( تأویل ـ تفسیر ـ الهی بودن  

شیوه و چگونگی دادوستد از جمله نیازهای ............ است که در داخل نیاز ............ پیدا شده و نیاز به امنیت، یک نیاز ............ است.-7951
4( متغیر ـ ثابت ـ ثابت  3( متغیر ـ ثابت ـ متغیر   2( ثابت ـ متغیر ـ متغیر   1( ثابت ـ متغیر ـ ثابت  

با توجه به آیۀ شریفۀ »و آن چه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم ...«، مأموریت خواسته شده به ترتیب -7961
این است که ............ و ............ 

کندگی بپرهیزند. 1( از آیین حق گرای ابراهیم )ع( پیروی کنند ـ وحدت داشته باشند و از پرا
2( از آیین حق گرای ابراهیم )ع( پیروی کنند ـ از اختالف در دین دوری کنند.
کندگی بپرهیزند. 3( دین واحد الهی را به پا دارند ـ وحدت داشته باشند و از پرا

4( دین واحد الهی را به پا دارند ـ از اختالف در دین دوری کنند. 
راه حل اسالم برای تحوالت و مسائل اجتماعی که نیازمند ............ هستند، ............ می باشد.-7971

1( انطباق و تحرک مقررات اسالمی ـ توجه به نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر
کم و نظام اسالمی 2( قوانین و مقررات ویژۀ شرایط خاص خود ـ اختیارات حا

کم و نظام اسالمی 3( انطباق و تحرک مقررات اسالمی ـ اختیارات حا
4( قوانین و مقررات ویژۀ شرایط خاص خود ـ توجه به نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر

تشخیص اشکال مختلف ربا توسط ............ و بر مبنای دستور قرآنی ............ و با مطالعه در ............ انجام می شود و در ارتباط با کدام -7981
ویژگی پویایی و روزآمدی دین اسالم است؟

کم نظام اسالمی  با ـ کتاب خدا ـ اختیارات ویژۀ حا کم نظام اسالمی ـ ！اَحلَّ اُل البَیَع و حَّرَم الرِّ 1( حا
2( فقها و مجتهدان ـ ！َمن آَمَن بِال و الَیوم اآلِخر ... ـ کتاب خدا ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر 

کم نظام اسالمی  کم نظامی اسالمی ـ ！َمن آَمن بِال و الَیوم اآلِخر ... ـ کتاب خدا و سنت ـ اختیارات ویژۀ حا 3( حا
با ـ کتاب خدا و سنت ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر  َم الرِّ 4( فقها و مجتهدان ـ ！اَحلَّ اُل البَیع و حَرَّ

از برنامه های اسالم در حیطۀ عمل می توان به ............ و ............ اشاره کرد و مفهوم واحد بودن دین در بیت ............ به درستی آمده است. -7991
1( دوری از دروغ و ریا ـ ترک محرمات دینی ـ یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر 

2( راست گویی ـ بنای جامعه براساس عدل ـ شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته دست جان ها دامن وی 
3( دوری از شرک ـ امانت داری ـ در این ره انبیا چو ساربان اند / دلیل و راهنمای کاروان اند

4( انجام واجبات الهی و ترک محرمات ـ خیرخواهی ـ بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده »أدعوا الی ال«
تنها نگذاشتن انسان و برعهده گرفتن هدایت او به خاطر وجود ............ و ............ الهی است و به ترتیب ............ و ............ از برنامه های -8001

اسالم در حیطۀ عمل محسوب می شوند. 
2( حکمت ـ معرفت ـ دوری از ریا ـ عفت  1( لطف ـ رحمت ـ زیبادوستی ـ دوری از شرک  
4( حکمت ـ معرفت ـ زیبادوستی ـ عفت  3( لطف ـ رحمت ـ امانت داری ـ بنای جامعه براساس عدالت 
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پیام کدام آیۀ مبارکه بیانگر این واقعیت است که »تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند اسالم است.«؟-8011
... ِل ًة بَعَد الُرسُّ اِس َعلَی اِل ُحجَّ ریَن َو ُمنِذریَن لئاّل یَُکوَن للنَّ 2( ！ُرُسالً ُمبَشِّ  کًِرا َو إّما َکُفوًرا ا َشا بیَل إمَّ 1( ！ِإنّا هََدینٰاُه السَّ

... 4( ！َو َمن یَبتَِغ َغیَر ااِلسالمِ دینًا فَلَن یُقبَل ِمنه   با َم الرِّ 3( ！أَحَلَّ اُل البَیَع َو حَرَّ
با وجود این که اساس دعوت پیامبران دین واحد بوده است، دلیل چنددینی چیست و کدام آیۀ شریفه، حاکی از آن است؟زبان 96 با تغییر-8021

گاهانۀ مردم به اصالت دعوت ـ »همانا دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند...« 1( تجاوز آ
گاهی مردم از ایجاد اختالف در دین خدا ـ »همانا دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند...« 2( ناآ

گاهانۀ مردم به اصالت دعوت ـ »خداوند از دین همان را برایتان تشریع کرد که نوح را بدان سفارش نمود...« 3( تجاوز آ
گاهی مردم از ایجاد اختالف در دین خدا ـ »خداوند از دین همان را برایتان تشریع کرد که نوح را بدان سفارش نمود...« 4( ناآ

آیۀ شریفۀ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند ...«، کدام ویژگی تفرقه افکنان را مورد انتقاد -8031
قرار داده است؟  انسانی 94 با تغییر

گاهی و بی توجهی به لزوم علم آموزی و دریافت هدایت 2( نداشتن علم و آ 1( بی توجهی آنان به لزوم دستیابی به کتاب های آسمانی و هدایت انسان 
4( ایجاد اختالف و شبهات بر مبنای تفکر و تعقل در کتاب های الهی گاهی آنان از حقیقت و ستم و سرکشی با وجود درک واقعّیت  3( آ

ادامۀ نقش ها و مسئولّیت های پیامبر به جز دریافت وحی ............ به عهدۀ امام معصوم منصوب است که ............ پاسخ گوی انسان، در هر زمان باشد.  -8041
ریاضی 93 1( از سوی خدا ـ گشوده بودن باب اجتهاد و استنباط احکام توّسط فقیهان و مجتهدان  

2( از سوی خدا ـ مجموعۀ معارف و احکام موجود در قرآن و سیره و سّنت پیشوایان معصوم
3( با انتخاب پیامبر )ص( ـ گشوده بودن باب اجتهاد و استنباط احکام توّسط فقیهان و مجتهدان

4( با انتخاب پیامبر )ص( ـ مجموعۀ معارف و احکام موجود در قرآن و سیره و سّنت پیشوایان معصوم
از دّقت در پیام آیۀ شریفۀ: »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند ...« دریافت می گردد که ............ -8051

تجربی 93 با تغییر گاهانه علم مخالفت برافراشتند.   1( همۀ افراِد اهل کتاب در برابر دعوت پیامبر اسالم صّلی ال علیه و آله و سّلم، آ
2( اسالم که همان تسلیم در برابر دعوت پیامبران است،  نارضایتی خود را از ایجاد اختالف در دین خدا  اعالم می دارد. 

3( اساس دعوت پیامبران از آدم تا خاتم، دین واحد بوده است و اختالف در برداشت، عامل وقوع چنددینی بوده است. 
گاهی توأم با تجاوز آنان به اصالت دعوت بوده است. 4( اساس دعوت پیامبران، دین واحد بوده است و چنددینی، تابعی از آ

کدام آیۀ شریفه اشاره به یکی از محورهای اصلی دعوت پیامبران در حیطۀ ایمان قلبی دارد و چرا در جامعۀ اسالمی ممکن است خرید -8061
و فروش برخی کاالها را محدود کنند و ثمرۀ ورود اسالم به سرزمین هایی چون ایران، عراق و مصر چه بود؟

کِراً و اِّما کفوراً ـ جهت حمایت از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان ـ دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند. 1( ！اِنّا هََدیناُه الّسبیل اِّما شا
2( ！َمن آَمَن بِاِل َو الَیومِ اآلِخر و َعِمَل صالحاً فاَلَخوٌف َعلَیِهم َو ال هُم یَحَزنوَنـ  به جهت حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی کشورـ  سؤال های مختلفی 

در زمینۀ احکام و کشورداری پدید آمد. 
3( ！و نَفٍس َو ما َسّواها فَاَلَهَمها ُفجوَرها َو تَقواهاـ  به جهت حمایت از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانانـ  سؤال های مختلفی در زمینۀ احکام و کشورداری پدید آمد.
4( ！اَم نَجَعُل الَّذیَن آَمنوا و َعِملوا الّصالحاِت کالُمفسدیَن فی  االرِضـ  به جهت استقالل سیاسی و اقتصادی کشورـ  دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.

وحدانیت دین انبیای الهی از آیۀ شریفۀ ............ و بیت ............ مستفاد می گردد و ممانعت حاکم نظام اسالمی از ورود کاالهایی که امکان -8071
تولید آن ها در کشور وجود دارد، به چه منظوری انجام می گیرد؟

1( »خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود ...« ـ یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر ـ حمایت 
از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان

2( »قطعاً دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت ...« ـ و ز ایشان سّید ما گشته ساالر / هم او اول هم او آخر در این کار ـ حمایت 
از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان

3( »خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود ...« ـ شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته دست جان ها دامن وی ـ 
حفظ استقالل سیاسی و اقتصادی کشور 

4( »قطعاً دین نزد خدا اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت ...« ـ بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده »ادعوا الی ال« ـ حفظ استقالل 
سیاسی و اقتصادی کشور 
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خارج 8081-93 آن جا که تعلیمات پیامبر متقّدم، در برابر تندباد ویرانگر تحریف قرار گیرد، ............ 
1( وجوب مقابله با آن رویداد بر دوش آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

2( پیامبری به مشّیت خداوند برانگیخته می شود که مصّدق دعوت پیشین و هادی مردم باشد.
3( وظیفۀ عالمان آن دین است که وحی الهی را از آسیب آن تندباد مخّرب عقاید، حفظ کنند.

4( خدای متعال، موضع گیری سرسختانه مقابل آن رویداد ویرانگر را وظیفۀ تمام مکّلفان، اعالم کرده است.
آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی، زمینه ساز ............ است و صیانت قرآن از تندباد دیرینۀ تحریف، معلول ............ -8091

بود که مهر ............ را بر آن قرار داد.  هنر 93
2( رشد عقلی ـ عنایت الهی ـ جاودانگی  1( ختم نبّوت ـ عنایت الهی ـ جاودانگی 

4( رشد عقلی ـ اهتمام پیامبر )ص( ـ الهی بودن 3( ختم نبّوت ـ اهتمام پیامبر )ص( ـ الهی بودن 
گر بگوییم: »هر پیامبری دین الهی را متناسب با -8101 »ریشۀ پیدایش ادیان مختلف« از دقت در پیام آیۀ شریفۀ ............ به دست می آید. ا

زبان خاص برای مردم زمان خود تبلیغ می کند.« به ............ اشاره کرده ایم.   تجربی 92 با تغییر
1( »و آن چه را ما به تو وحی  کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید« ـ لزوم استمرار 

در دعوت و ترویج پیوستۀ آن 
گاه شدند« ـ لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن  2( »و اهل کتاب در آن ]قرآن[، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانّیت آن آ

3( »و آن چه را ما به تو وحی  کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید« ـ رشد تدریجی 
سطح فکر جوامع و اقوام 

گاه شدند« ـ رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام  4( »و اهل کتاب در آن ]قرآن[، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانّیت آن آ
با توجه به عبارت شریفۀ »اِنّا مَعاِشَر االَنِبیاِء اُِمرنا اَن نَُکلَِّم النّاَس َعلٰی َقدِر ُعقولِِهم«، تبیین و روشنگری دین الهی زمانی صورت می گیرد که ............ -8111

1( اصول ثابت دین الهی درخور فهم و اندیشۀ انسان های هر دوره  بیان شود.
2( متناسب با درک مردم، اصول ثابت و متغیر دین به تدریج ابالغ گردد.

3( تعالیم پیامبران در احکام فرعی در هر دوره ای، متناسب با فکر و اندیشۀ انسان ها تغییر یابد. 
4( خداوند یک برنامه  برای زندگی انسان ها برگزیده و برای آن پیامبران متعدد بفرستد. 

با توجه به آیۀ شریفۀ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت ...« اهل کتاب اختالف نکردند مگر بعد از -8121
هنر 91 با تغییر ............ و اختالفشان از روی ............ بود و منشأ این اختالف و چنددینی ............  
گاهی از دستورهای الهیـ  جهل و نادانیـ  آن دسته از رهبران دینی بوده اند که با آمدن پیامبر جدید، در مقابل دعوت او ایستاده و پیامبری او را انکار کردند. 1( ناآ

گاهی از دستورهای الهی ـ رشک و حسد ـ ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتب انبیای قبلی بوده است.  2( ناآ
گاه شدند ـ جهل و نادانی ـ ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتب انبیای قبلی بوده است.  3( آن که از حقیقت آ

گاه شدندـ  رشک و حسدـ  آن دسته از رهبران دینی بوده اند که با آمدن پیامبر جدید، در مقابل دعوت او ایستاده و پیامبری او را انکار کردند.   4( آن که از حقیقت آ
با از بین رفتن کدام عامل، جامعۀ بشری آمادگی الزم برای دریافت برنامۀ کامل زندگی را به دست آورد؟-8131

2( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه 1( لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن  
4( پایین بودن سطح درک انسان ها  3( از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین  

به ترتیب »عادالنه بودن نظام هستی«، »بیزاری انسان از فنا« و »عفت و امانت داری« موصوف به کدام صفت اند و موارد دوم و سوم با -8141
پیام آیات ............ و ............ ارتباط مفهومی دارند.

1( برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی و دلیلی بر امکان معاد ـ مبین ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی و ویژگی  فطری مشترک انسان ها ـ برنامه های 
... ـ ！اَم نَجعُل الّذین آَمنوا و َعِملوا الّصالحاِت اسالم در حیطۀ ایمان قلبی و ویژگی های فطری مشترک ـ ！و نَفٍس َو ماسّواها فَالَهمها فجوَرها و تَقواها

2( برنامه های اسالم در حیطۀ عمل و دلیل بر ضرورت معاد ـ ویژگی  فطری مشترک انسان ها ـ  محورهای اصلی تعالیم پیامبران در حیطۀ عمل و ویژگی 
ـ ！َو نَفٍس َو ماسّواها فَالَهمها فجوَرها و تَقواها ُکم َعبثاً و اَنّکم اِلینا ال تُرجَعون فطری مشترک ـ ！اَفََحسبتُم اَنّما َخلقنا

3( برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی و مبین ضرورت معاد ـ ویژگی فطری مشترک انسان ها ـ برنامه های اسالم در حیطۀ عمل ـ ！اَفََحِسبتُم اَنّما 
ـ ！َو نَفٍس َو ما سّواها فَالَهمها فجوَرها و تَقواها ُکم َعبثاً و اَنّکم اِلینا ال تُرجَعون َخلقنا

4( محورهای اصلی تعالیم پیامبران در حیطۀ عمل و دلیلی بر امکان معاد ـ مبین ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی ـ برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان 
 ـ ！اَم نَجعُل الّذین آَمنوا و َعِملوا الّصالِحاِت َکالمفسدیَن ِفی االرض قلبی ـ ！َو نفٍس َو ما سّواها فَالَهمها فجوَرها و تَقواها
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به ترتیب »وجود دو یا چند دین در یک زمان« و »آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید« نشان دهندۀ چیست؟-8151
1( عدم ایمان پیروان پیامبر متقدم به آخرین پیامبر ـ سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبر گذشته

2( عدم ایمان پیروان پیامبر متقدم به آخرین پیامبر ـ عدم پاسخ گویی بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی به نیاز کنونی مردم 
3( وجود رشک و حسد میان اهل کتاب ـ سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از پیامبر گذشته 

4( وجود رشک و حسد میان اهل کتاب ـ عدم پاسخ گویی بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی به نیاز کنونی مردم 
خارج 90 با تغییر-8161 از تدبّر در حدیث »ِانّا مَعاِشَر االَنِبیاِء اُِمرنا اَن نَُکلَِّم النّاَس َعلٰی َقدِر ُعقولِِهم« کدام مفهوم مستفاد می گردد؟ 

1( همۀ پیامبران رسانندۀ پیام خدای واحد بوده اند. 
2( رشد عقلی دادن به انسان های هر زمان، زمینه ساز هدایت آنان است.

3( میزان درک و فهم انسان های هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیاء می باشد.
4( مأموریت نهاده شده بر دوش انبیاء در هر زمان، رشد عقلی دادن به انسان می باشد. 

از دقت در آیۀ شریفۀ »خداوند از دین، همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن چه را ما به تو ...« به ............ پی می بریم. -8171
1( وحدت دین خداوند که به تمام پیامبران توصیه می شده است

2( استمرار فیض الهی در بی نصیب نگذاشتن به انسان ها از هدایت انبیاء
3( معرفی پیامبران اولوالعزم که توصیۀ آنان، توجه به وحی الهی بوده است

4( روشن بودن چراغ هدایت در تمام ادوار تاریخی تا حجت بر انسان ها تمام شود
با توجه به آیۀ شریفۀ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت ...«، کدام مطلب درست است؟-8181

1( قرآن کریم دین خدا را از آدم تا خاتم، یک جریان پیوسته معرفی می کند و در همۀ دوره ها دین خدا با اسالم خوانده می شده است.
2(  قرآن کریم دین خدا را از آدم تا خاتم یک جریان پیوسته معرفی می کند و با نام دین اسالم در میان مردم معروف بوده است.

گاهی از حقیقت دین، که در نزد خداوند دین اسالم است، با یک دیگر هیچ اختالفی نداشتند. 3( پیروان کتاب های آسمانی بعد از آ
4( خداوند پیامبران مختلف فرستاده و یک دین برای مردم برگزیده است، پس همۀ پیامبران، مبلغان این دین بوده اند.

هر یک از موارد »اعتقاد به عادالنه بودن نظام هستی« و »گرایش انسان به کماالت نامحدود« که از ............ و ............ می باشند به ترتیب -8191
مرتبط با آیات ............ و ............ هستند. 

 ... ـ  ！َمن آَمَن بِال و الَیومِ اآلِخر... 1( برنامه های اسالم در حیطۀ عملـ  برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبیـ  ！اَم نَجعُل الّذیَن آَمنوا و َعِملوا الّصالِحاِت
... ًُکم عبثا ناِت ...ـ  ！اَفََحِسبتم اَنّما خلقنا 2( برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبیـ  برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبیـ  ！لقد اَرسلنا ُرُسلَنا بالبَیِّ

... ـ ！َمن آَمَن بِال و الَیوم اآلخر ... ناِت 3( برنامه های اسالم در حیطۀ عمل ـ ویژگی های فطری مشترک انسان ها ـ ！لََقد اَرَسلنا ُرُسلَنا بالبَیِّ
... ًُکم َعبَثا 4( برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبیـ  ویژگی های فطری مشترک انسان هاـ  ！اَم نجعُل الَّذین آمنوا و َعِملوا الّصالِحات ...ـ  ！اَفََحِسبتم اَنّما خلقنا

خارج 89 با تغییر-8201 آمدن پیامبران متعدد برای این بوده است که ............ و عبارت شریفۀ ............ این موضوع را بیان می دارد.  
1( حکمت خداوند اقتضا می کند برای هدایت بشر پیامبرانی برگزیده شوند ـ »َو َمن یَبتَِغ َغیَر ااِلسالمِ دینًا فَلَن یُقبََل ِمنُه«
2( پیامبران دین الهی را درخور فهم و اندیشه های دوران خود بیان کنند ـ »َو َمن یَبتَِغ َغیَر ااِلسالمِ دینًا فَلَن یُقبََل ِمنُه«

3( حکمت خداوند اقتضا می کند برای هدایت بشر پیامبرانی برگزیده شوند ـ »اِنّا َمعاِشَر االَنِبیاِء اُِمرنا اَن نَُکلَِّم الّناَس َعلٰی قَدِر ُعقولِِهم«
4( پیامبران دین الهی را درخور فهم و اندیشه های دوران خود بیان کنند ـ »اِنّا َمعاِشَر االَنِبیاِء اُِمرنا اَن نَُکلَِّم الّناَس َعلٰی قَدِر ُعقولِِهم«

اسالم به چه معناست و وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر کدام است و نتیجۀ گزینش هر دینی جز اسالم از سوی انسان چیست؟-8211
1( راه و روش ـ پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند ـ ！ فَلَن یُقبل ِمنه

 2( تسلیم بودن در برابر خدا ـ پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند ـ ！فی اآلخرة ِمن الخاِسرین
 کنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد ـ ！فی اآلخرة ِمن الخاِسرین 3( راه و روش ـ بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی ا

کنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد ـ ！فَلَن یُقبل ِمنه 4( تسلیم بودن در برابر خدا ـ بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی ا
خارج 88 با تغییر-8221 طبق حدیث شریف » ِانّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکّلم النّاس علی قدر عقولهم«، موضوع ............ از علل ............ نبوت است. 

2( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ـ ختم 1( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ـ تجدید 
4( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ ختم 3( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ تجدید 
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انسانی 8231-88 با توجه به آیۀ 19 سورۀ آل  عمران »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب ...«، عّلت اختالف اهل کتاب کدام مورد بود؟  
2( چون تعلیمات پیامبر قبلی یا از بین رفته بود و یا تخریب کلی شده بود. 1( یهودیان و مسیحیان هرکدام مردم را به راه خود دعوت می کردند. 
4( با این که علم داشتند، از روی رشک و حسد این اختالف را به راه انداختند. 3( چون جهل داشتند، از روی ستم و تجاوز این اختالف را به راه انداختند. 

ریاضی 86 با تغییر-8241 به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید نبّوت را در طول تاریخ رسالت ایجاب می کرد، ............ بود. 
1( معلول ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت 

2( معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی
3( عّلت رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام و عدم توسعۀ کتابت و وضع زندگی اجتماعی آنان

4( عّلت پایین بودن سطح فرهنگ و عدم توانایی انسان ها در گرفتن برنامۀ کامل زندگی
گر بگوییم: »در عصر نزول قرآن آمادگی فکری و فرهنگی همۀ جوامع به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت -8251 ا

و حفظ کند.« یک سخن ............ را مطرح کرده ایم؛ چرا که ............ و »ورود اسالم به سرزمین هایی چون مصر و عراق و شام« اشاره به 
کدام یک از دالیل ختم نبوت دارد؟

1( نادرست ـ مردم حجاز فرهنگ پایینی داشتند ـ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی 
2( درست ـ پس از حضرت محمد )ص(، دیگر پیامبری برانگیخته نشد ـ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی 

3( نادرست ـ مردم حجاز فرهنگ پایینی داشتند ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 
4( درست ـ پس از حضرت محمد )ص(، دیگر پیامبری برانگیخته نشد ـ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم 

با توجه به آیۀ شریفۀ »دین در نزد خدا، اسالم است«، به سبب وجود ویژگی های ............ است، خداوند یک برنامۀ کلی در اختیار انسان -8261
قرار داده است که ............ 

1( فطری که مشترک بین انسان ها ـ در تمام دوره ها دین خدا با نام »اسالم« در میان مردم معروف بوده است.
2( فطری که مشترک بین انسان ها ـ حقیقت دین، دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است.
3( دین که مشترک بین همۀ مردم ـ حقیقت دین، دارای ماهیتی است که بهترین معرف آن لفظ اسالم است.

4( دین که مشترک بین همۀ مردم ـ در تمام دوره ها دین خدا با نام »اسالم« در میان مردم معروف بوده است.
هنر 88 با تغییر-8271 پیام عبارت شریفۀ » ِانّا معاشر االَنبیاء اُمرنا أن نَُکلِّم النّاَس علی قدر عقولِِهم« این است که ............ معلول ............ بوده است. 

2( تعّدد انبیاء ـ رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام 1( وحدت دعوت انبیاء ـ رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام 
4( وحدت دعوت انبیاء ـ لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن 3( تعّدد انبیاء ـ لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن 

دین اسالم به نیازهای متغیر جوامع چگونه پاسخ می دهد؟-8281
1( عالمان دینی پاسخ گویی به مسائل مختلف را به متخصصین علوم مختلف ارجاع می دهند.

گذار کرده اند. 2( فقهای دین با توجه به مسائل پیچیده و جدید، پاسخ گویی به نیازهای جامعه را به خود افراد وا
3( متخصصان دین می توانند از درون معارف اسالم، با توجه به نیازهای جدید، قوانین را استخراج نمایند.

4( اصحاب خاص امامان با تدوین مجموعۀ احکام، پاسخ نیازهای جوامع را پیشاپیش دانسته و پاسخ داده اند.
کدام یک از موارد مطرح شده پیرامون »توجه به نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر« درست می باشد و به ترتیب »زمینه ساز« -8291

و »پیامد« نهضت علمی و فرهنگی در سرزمین های اسالمی چیست؟
1( رجوع به قرآن می تواند جهت فهم قوانین و اصول ثابتی باشد که برای نیازهای ثابت بشری آمده است ـ ادامه یافتن مسئولیت های پیامبر به جز دریافت 

و ابالغ وحی و کمبود نداشتن جامعه از منظر رهبری حرکت جامعۀ اسالمی در مسیر کمال 
2( نیاز به دادوستد از جمله نیازهای ثابتی است که دین اسالم برای آن در طول تاریخ با توجه به شرایط قوانین ثابتی دارد ـ ادامه یافتن مسئولیت های 

پیامبر به جز دریافت و ابالغ وحی و کمبود جامعه از منظر رهبری ظهور علما و دانشمندان فراوان
3( نیاز به دادوستد از نیازهای ثابتی است که دین اسالم برای آن در طول تاریخ با توجه به شرایط قوانین متغیری دارد ـ ورود اسالم به سرزمین های 

دیگری مثل ایران، عراق، مصر و شام ظهور علما و دانشمندان فراوان
4( تشخیص شکل های مختلف ربا در هر زمان توسط علما و دانشمندان و با مطالعه در قرآن کریم انجام می شود ـ ورود اسالم به سرزمین های دیگری 

مثل ایران، عراق، مصر و شام حرکت جامعۀ اسالمی در مسیر کمال 
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با« -8301 َم الرِّ کدام یک، از ویژگی های فطری مشترک بین انسان ها می باشد و »در تضاد بودن یک امر با امر مهم تر« و »اَحّل الّلُه الَبیَع َو حرَّ
اشاره به کدام یک از دالیل پویایی و روزآمدی دین اسالم دارد؟

کم نظام اسالمی ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر  1( عدالت دوستی و خیرخواهی ـ اختیارات حا
2( جست وجوی زندگی جاودانه ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر 

کم نظام اسالمی  کم نظام اسالمی ـ اختیارات حا 3( دوری از شرک ـ اختیارات حا
4( عفت، راست گویی و امانت داری ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر 

پیام حدیث »إنّا مَعاشَر االَنبیاء اُمرنا أن نَُکلِّم النّاَس َعلٰی َقدِر ُعقولِِهم« مبّین کدام یک از دالیل تعّدد انبیای الهی می باشد؟ زبان 87 با تغییر-8311
2( دست خوش تحریف قرار گرفتن تعلیمات انبیای الهی در طول زمان 1( عدم بلوغ عقلی و آمادگی کامل برای دریافت و پذیرش فرمان خداوند 

4( وقفه ناپذیری و استمرار دعوت توحیدی رسوالن به منظور اتمام حّجت بر انسان 3( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام، هم زمان با نبّوت رسوالن 
همۀ عوامل دال بر ختم نبوت است، به استثنای ............ -8321

کرم )ص( در جمع آوری و حفظ قرآن، هیچ کلمه ای بر آن افزوده یا از آن کم نگردید. 1( در پرتو عنایت الهی و با اهتمام پیامبر ا
2( در عصر خاتمیت، انسان ها وارد دورۀ بلوغ فکری شده بودند و می توانستند با علم، درهای معرفت را به  روی خود بگشایند.

3( احکام موجود در قرآن و سنت به گونه ای از جانب خداوند طراحی شده که با مراجعۀ به آن ها می توان پاسخ به نیازهای جوامع را به دست آورد.
4( تعیین امام معصوم )ع( از طرف خداوند، سبب آن شده که مسئولیت پیامبر، به جز دریافت وحی، ادامه یابد و جامعه از این جهت کمبودی نداشته باشد.

خداوند یک برنامۀ کلی در اختیار انسان ها گذاشته تا آنان را به ............ برساند.-8331
2( هدفشان که ایمان به فرستادگان و راهنمایان دین است 1( هدایت خاصی که در آفرینش آن ها قرار داده است 

4( هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است 3( هدایت عامی که اعتقاد به عادالنه بودن نظام هستی دارد 
از دقت در این کالم پیامبر گرامی اسالم )ص( که فرمود: »اِنّا معاشر االنبیاء اُمرنا أن نَُکلِّم النّاَس علی َقْدِر ُعقولِِهم« مفهوم می گردد  که ........... می باشد.-8341

تجربی 86 2( رشد عقلی دادن به انسان های هر زمان، زمینه ساز هدایت آنان  1( تکّلم با مردم به زبان آنان، مأموریّت نهاده شده بر دوش انبیاء 
4( میزان درک و فهم انسان های هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیاء 3( مأموریّت نهاده شده بر دوش انبیاء در هر زمان، رشد عقلی دادن به انسان 

»ورود انسان ها به دورۀ بلوغ فکری« و »عدم کمبود جامعه در ایفای نقش های پیامبر به جز دریافت وحی« به ترتیب مبین کدام عوامل -8351
بی نیاز کنندۀ انسان از کتاب جدید است؟

1( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ حفظ قرآن کریم از تحریف
کرم )ص( 2( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ وجود امام معصوم پس از پیامبر ا

کرم )ص( 3( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی ـ وجود امام معصوم پس از پیامبر ا
4( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی ـ حفظ قرآن کریم از تحریف 

تعالیم پیام آوران الهی در »چگونگی انجام نماز و روزه«، »امر به معروف و نهی از منکر« و »عبادت و بندگی خداوند با انجام فرایضی چون -8361
نماز و روزه« به ترتیب با یک دیگر ............ ، ............ و ............ دارند.

4( تشابه ـ تشابه ـ تفاوت  3( تشابه ـ تفاوت ـ تشابه  2( تفاوت ـ تفاوت ـ تشابه   1( تفاوت ـ تشابه ـ تشابه  
با توجه به آیۀ ！َفلَن یُقَبل ِمنه و ُهو فِی الِخرة ِمَن الخاِسریَن ، چه کسانی در آخرت از زیان کاران خواهند بود و این که انسان به دنبال -8371

بقا و جاودانگی است و زیبایی ها و خوبی ها را به صورت نامحدود می خواهد از ............ است، از ............ نیز محسوب می شود. 
1( کسانی که دعوت خدا و پیامبرش را اجابت نکنند ـ دالیل ضرورت معاد براساس حکمت الهی ـ برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی

2( کسانی که دینی جز اسالم اختیار کنند ـ دالیل ضرورت معاد براساس حکمت الهی ـ ویژگی های فطری انسان 
3( کسانی که دینی جز اسالم اختیار کنند ـ سرمایه های انسان برای رسیدن به سعادت ـ برنامه های اصلی دین در حیطۀ ایمان قلبی

4( کسانی که دعوت خدا و پیامبرش را اجابت نکنند ـ سرمایه های انسان برای رسیدن به سعادت ـ ویژگی های فطری انسان 
نیازهای متغیر، نیازهایی هستند که ............ و ............ از مصادیق آن به شمار می رود.-8381

1( در همۀ زمان ها برای بشر وجود دارند و از بین نمی روند ـ نیاز به دادوستد
2( انسان ها با گذشت زمان برای پاسخ گویی به آن ها از روش های متغیری استفاده می کنند ـ چگونگی دادوستد 

3( انسان ها با گذشت زمان برای پاسخ گویی به آن ها از روش های متغیری استفاده می کنند ـ نیاز به دادوستد
4( در همۀ زمان ها برای بشر وجود دارند و از بین نمی روند ـ چگونگی دادوستد 
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در کدام یک از موارد زیر، میان تعالیم پیامبران تفاوت وجود دارد؟-8391
2( چگونگی انجام نماز و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه 1( کسب مکارم اخالقی و دوری از رذائل و زشتی های اخالقی  

4( ایمان به معاد و سرای آخرت و پاداش و جزای عادالنۀ انسان ها در آن سرا  3( اصل احکام نماز، روزه، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر  
هر یک از موارد »پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف را به ترتیب تدریس می کنند« و »همۀ آن ها یک راه و سخن -8401

داشته اند و یک دیگر را تأیید می کردند« تجلی در کدام آیه یا حدیث دارد و اقدام هر پیامبر دربارۀ پیامبری که پس از خودش مبعوث 
ُه الَبیع َو َحّرم الّربا« به کدام یک اشاره دارد؟ می شد، چه بود و عبارت »اَحّل الّلٰ

1( ！َو َمن یَبتَغ َغیَر ااِلسالم دیناً ـ خدا از دین همان را برایتان ... ـ بشارت دادن آمدن وی به مردم ـ پویایی و روزآمد بودن اسالم 
کید به مردم جهت پیروی از وی ـ آمادگی جامعۀ بشری  2( »اِنّا َمعاِشر االَنبیاِء اُِمرنا اَن نُکّلم الّناس َعلی قَدر ُعقولِهم« ـ خدا از دین همان را برایتان ... ـ تأ

برای دریافت برنامۀ کامل زندگی 
3( »اِنّا َمعاشر االنَبیاِء اُِمرنا اَن نُکّلم الّناس َعلی قَدر ُعقولِهم« ـ »قطعاً دین نزد خدا اسالم است ...« ـ بشارت دادن آمدن وی به مردم ـ پویایی و روزآمد 

بودن دین اسالم 
کید به مردم جهت پیروی از وی ـ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت  4( ！َو َمن یَبتَغ َغیَر ااِلسالم دیناً ـ »قطعاً دین نزد خدا اسالم است...« ـ تأ

برنامۀ کامل زندگی 
»نیاز به تعلیم و تربیت«، »نیاز به بانکداری«، »نیاز به خرید و استفاده از سالح های جدید« و »نیاز به معاشرت با دیگران«، به ترتیب -8411

موصوف به کدام امرند؟
4( ثابت ـ متغیر ـ متغیر ـ ثابت  3( ثابت ـ ثابت ـ  متغیر ـ متغیر  2( متغیر ـ متغیر ـ ثابت ـ ثابت  1( ثابت ـ متغیر ـ ثابت ـ متغیر 

کرم )ص( نازل کرد که نیازهای هدایتی بشر را در طول زمان ها پاسخ گوید و مؤمنان با تفکر -8421 این عبارت که: »خداوند کتابی بر پیامبر ا
در این کتاب بتوانند در هر دوره ای به دروازه های جدیدی از معرفت دست یابند.«، در ارتباط با موضوع ............ است و صنعت بیمه و 

بانکداری که از نیازهای زندگی امروزه است، از طریق ............ به اجرا درمی آید.
کم و نظام اسالمی 1( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی ـ اختیارات حا

کم و نظام اسالمی 2( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ اختیارات حا
3( پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه ـ توجه به نیازهای متغیر

4( آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی ـ توجه به نیازهای متغیر
از راه حالل به دست آورده، اختیار دارد« و »تنظیم معامالت به صورت -8431 به مالی که  از موارد »در دین اسالم هر کس نسبت  هر یک 

قراردادهای بانکی« اشاره به کدام یک از موارد پویایی دین اسالم در طول تاریخ دارد و حرمت امر نخست در کدام مورد است؟
کم نظام اسالمی ـ در امور مشروع مصرف شود.  کم نظام اسالمی ـ اختیارات حا 1( اختیارات حا

کم نظام اسالمی ـ مطابق با نظر فقیهان و مجتهدان قراردادها تنظیم شود.  2( نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر ـ اختیارات حا
کم نظام اسالمی ـ نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیر ـ در امور مشروع مصرف شود. 3( اختیارات حا

4( نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیرـ  نیازهای ثابت در عین توجه به نیازهای متغیرـ  مطابق با نظر فقیهان و مجتهدان قراردادها تنظیم شود.
کدام گزاره در توصیف پیام آیۀ شریفۀ ！َو مَن یَبَتِغ َغیَر ااِلسالِم دینًا َفلَن یُقبَل ِمنُه َو ُهَو فِی الِخَرِة ِمَن الخاِسریَن درست می باشد و -8441

کدام آیۀ شریفه بیانگر تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا است؟
... ریَن َو ُمنِذریَن لِئاّل یَُکوَن للّناِس َعلی اِل 1( تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است ـ ！ُرُسالً ُمبَشِّ

... کًِرا َو ا َشا بیَل إمَّ 2( تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است ـ ！ِإنّا هََدینٰاُه السَّ
... ریَن َو ُمنِذریَن لِئاّل یَُکوَن للّناِس َعلَی اِل 3( با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت ـ ！ُرُسالً ُمبَشِّ

... کراً و 4( با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت ـ ！إنّا هَدیناه السبیَل إّما شا
با توجه به نظر قرآن کریم دربارۀ دین واحد الهی، ............ تعالیم پیامبران در ............ مانند ............ ، سبب تفاوت دراصل دین و راه آنان نمی شد. -8451

1( تفاوت ـ اصل بسیاری از احکام ـ چگونگی انجام نماز و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه 
2( یکسانی ـ اصل بسیاری از احکام ـ نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر 

3( تفاوت ـ برخی از احکام فرعی ـ چگونگی انجام نماز و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه 
4( یکسانی ـ برخی از احکام فرعی ـ نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر
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بیَل ِاّما شاکِراً َو -8461 به ترتیب »انجام هر کاری برای رضایت خدا و براساس معیارهای الهی«، »مَن آمََن بِالّله و الَیوم الِخر ...«، »ِانّا هََدیناُه السَّ
+ درس 2 و 3 دهم ِاّما کفوراً« و »نَفٍس َو ما َسّواها َفالَهَمها ُفجوَرها و تَقواها« مبین چه مواردی هستند؟ 

1( برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی ـ برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی ـ ویژگی های فطری مشترک ـ برنامه های اسالم در حیطۀ عمل 
2( برنامه های اسالم در حیطۀ عمل ـ برنامه های اسالم در حیطۀ عمل ـ سرمایه های انسان برای رسیدن به سعادت ـ برنامه های اسالم در حیطۀ عمل

3( برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبیـ  ویژگی های فطری مشترک بین همۀ انسان هاـ  سرمایه های انسان برای رسیدن به سعادتـ  ویژگی های فطری مشترک
4( برنامه های اسالم در حیطۀ عمل ـ برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی ـ ویژگی های فطری مشترک ـ ویژگی های فطری مشترک 

موضوع ختم نبوت را که از حدیث ............ قابل برداشت است، می توان از بیت ............ نیز برداشت کرد و به ترتیب »نیاز بشر به دادوستد« -8471
+ درس 5 یازدهم و »وجود شرایط ویژه« مبین کدام یک از ویژگی های دین اسالم است که سبب پویایی آن در طول تاریخ شده است؟ 

1( »اَنت ِمّنی بَِمنزلَة هاروَن ِمن مُوسی ...«ـ و ز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او اول هم او آخر در این کار ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر ـ اختیارات 
کم اسالمی حا

2( »اَنت ِمّنی بَِمنزلة هاروَن ِمن مُوسی ...« ـ یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر ـ توجه به نیازهای ثابت و متغیر ـ اختیارات 
کم اسالمی  حا

کم اسالمی ـ توجه به  قلیِن کتاَب اِل و ِعتَرتی ...« ـ در این ره انبیا چون ساربان اند / دلیل و رهنمای کاروان اند ـ اختیارات حا 3( »اِنّی تارٌك فیُکم الثَّ
نیازهای ثابت و متغیر 

کم اسالمی ـ توجه  قلیِن کتاَب اِل َو ِعتَرتی ...« ـ بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده »ادعوا الی ال« ـ اختیارات حا 4( »اِنّی تارُك فیُکم الثَّ
به نیازهای ثابت و متغیر 

+ درس 1 یازدهم-8481 بر اساس آیات قرآن کریم انسان با ............ و ............ در زمرۀ زیان کاران خواهد بود.  
2( پیروی از هر دینی جز اسالم ـ ترک امر به معروف و نهی از منکر 1( پیروی از هر دینی جز اسالم ـ بهره نبردن از قدرت اختیار 

4( فراموش کردن یاد مرگ ـ بهره  نبردن از قدرت اختیار 3( فراموش کردن یاد مرگ ـ ترک امر به معروف و نهی از منکر 
در راستای عمل به تعالیم اسالمی، تالش در جهت ............ و ............ ضرورت دارد تا پیام آیۀ شریفۀ ............ محقق شود.   + درس 1 دهم-8491

 1( ایمان به خدای یگانهـ  دوری از شرکـ  ！ما َخلَقُت الجّن و ااِلنس ااِّل لِیعبدوِن
2( انجام واجبات ـ ترک محرمات ـ ！ما َخلَقُت الجّن و ااِلنس ااِّل لِیعبدوِن

 با م الرِّ 3( ایمان به خدای یگانه ـ دوری از شرک ـ ！اَحّل اُل البَیَع َو حرَّ
با م الرِّ 4( انجام واجبات ـ ترک محرمات ـ ！اَحّل اُل البَیَع َو حرَّ

+ درس 4 دهم-8501 آیۀ شریفۀ ............ به محور رسالت انبیاء اشاره دارد که بیانگر ............ و ............ است و در حیطۀ ............ از تعالیم اسالم قرار دارد. 
1( ！اُل ال اِله ااِّل هو لََیجَمَعّنُکم اِلی یَوم القیامِة الَریَب فیِه ـ توحید ـ معاد ـ عقیده 

2( ！اَم نََجعُل الّذین آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت َکالُمفِسدیَن ِفی االَرِض ـ توحید ـ معاد ـ عقیده
3( ！اَم نَجَعُل الّذین آَمنوا َو َعِملوا الّصالِحاِت َکالُمفِسدیَن ِفی االَرِض ـ انجام واجبات ـ عادالنه بودن نظام هستی ـ عمل

4( ！اَُل ال اِلَه ااِّل هو لََیجَمَعّنکم اِلی یَومِ القیامِة الَریب فیِه ـ انجام واجبات ـ عادالنه بودن نظام هستی ـ عمل
آیۀ ！خداوند از دین، همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آن چه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و -8511

عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید اشاره به بهره مندی انسان از سرمایۀ ............ دارد و از فعل 
+ درس 2 دهم »توصیه کردن- وحی کردن« مفهوِم ............ قابل استنباط است. 

2( وجود راهنمایان الهی ـ  تبلیغی بودن این پیامبران 1( عقل و انبیاء ـ تقدم وحی بر شریعت 
4( وجود راهنمایان الهی ـ صاحب شریعت بودن این پیامبران 3( عقل و انبیاء ـ الزم و ملزوم بودن عقل و وحی 

ِاّما کفوراً به بهره مندی انسان از سرمایۀ ............ به عنوان یکی از ویژگی های ............ و -8521 و  ِاّما شاکِراً  آیۀ شریفۀ ！ِانّا هََدیناُه الّسبیل 
+ درس 2 دهم ............ اشاره دارد. 

کتسابی کتسابی        4( اختیار ـ فطری ـ ا 3( اختیار ـ فطری ـ غیر ا کتسابی  کتسابی    2( عقل ـ آفرینشی ـ ا 1( عقل ـ آفرینشی ـ غیر ا
با استناد به کالم خداوند، ............ نخستین شریعت آور در میان تمامی رسوالن بوده و محتوای شریعت همۀ پیامبران، ............ می باشد -8531

+ درس 8 دهم و نیکوترین اسوه ............ می باشد.  
کرم )ص( ـ استجابت دعوت خدا ـ حضرت ابراهیم )ع( 2( پیامبر ا کرم )ص(  1( نوح )ع( ـ اقامۀ دین و عدم تفرقه در آن ـ پیامبر ا

کرم )ص( کرم )ص( ـ اقامۀ دین و عدم تفرقه در آن ـ پیامبر ا 4( پیامبر ا 3( نوح )ع( ـ  استجابت دعوت خدا ـ حضرت ابراهیم )ع( 





413

بر اساس آن چه از درس دوم پایۀ دهم خواندیم، قدرت عقل و اختیار 7751  2
و پیامبران الهی از سرمایه های ارزشمند انسان هستند که هر دوی آن ها در آیات 

موجود در تمامی گزینه ها مشاهده می شوند.
ةً« به فلسفه و علت ارسال پیامبران،  در این میان آیۀ »لِئاَّل یَکوَن لِلّناِس َعلَی اِل ُحجَّ
اتمام حجت بر مردم و مسدود کردن راه بهانه و عذر بر آنان می پردازد )درستی گزینۀ 
کِراً َو اِّما کفوراً« به اختیاری بودن انتخاب راه حق  2( و آیۀ »اِنَّا هََدیناُه الّسبیل اِّما شا
می پردازد. عبارت »عامل ناسپاس خوانده شدن انسان، عدم بهره مندی از عقل و 
اختیار است« که در گزینه های )3( و )4( آمده و نادرست است، زیرا آن چه عامل 
ناسپاسی است، درست استفاده نکردن از عقل و اختیار است، نه عدم بهره مندی از آن.

در درس هفتم پایۀ دهم خواندیم که دوزخیان به نگهبانان جهنم رو 7761  4
می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند، ولی فرشتگان می گویند: 
»مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟« و این موضوع از آیۀ »ُرُسالً 
برداشت می شود، زیرا خداوند در   »... لِلّناِس  یَکوَن  لِئاَّل  ُمنِذریَن  ُمبّشریَن و 
را  عیب جویی  و  بهانه گیری  راه  پیامبران،  فرستادن  با  که  می فرماید  آیه  این 
بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است. این سرمایه ارزشمند است 
که جهنمیان از آن غافل شدند و به همین دلیل تقاضای آنان رد می شود. 
رشد  سرمایه های  از  یکی  که  خواندیم  دهم  پایۀ  دوم  درس  در  هم چنین 

»راهنمایان الهی« هستند که برای انسان سرمایه محسوب می شوند.
پاسخ قطعی خداوند به افرادی که در قیامت خواستار تخفیف هستند این است که: 
»آیا در دنیا به اندازۀ کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست به راه راست آید؟«

او می گوید«  این سخنی است که   عبارت: »هرگز! 
پاسخ خداوند به گنه کاران در برزخ است، نه در دوزخ.

در سورۀ مبارکۀ عصر خداوند می فرماید: »َوالَعصر اِّن ااِلنساَن لَِفی 7771  4
ُخسر ...: قسم به زمان که انسان همواره در زیان است، مگر کسانی که ایمان 

آورده و عمل صالح انجام دهند و هم دیگر را به حق و صبر توصیه کنند.«
در این سوره منظور از عصر، زمان است. این قسم به ارزش و اهمیت عمر و زمان 

انسان اشاره دارد.
در این سوره »ُخسر« به معنی کم شـدن سـرمایۀ عمر است و راه جلوگیری 
از دست دادن این سرمایه، ایمان آوردن و انجام اعمال صالح است. بنابراین 
این خسران  انتخاب کند، هرگز دچار  را  انسان مسیر مؤمنان و صالحان  گر  ا

نمی شود. )انتخاب کردن امری ارادی و اختیاری است.(
در درس سوم پایۀ دهم آیه ای از زبان منکران معاد داریم که می گویند: »قالوا 
هر ...: زندگی و حیاتی  نیا نَموُت و نَحیا و ما یُهلُِکنا ااِّل الدَّ ما ِهَی ااِّل حَیاتُنَا الدُّ
جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. همواره ]گروهی از[ ما می میریم 
و ]گروهی[ زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند، البته این 

سخن را از روی علم نمی گویند، بلکه فقط ظّن و خیال آنان است.«
پندار و گمان باطل منکران که متناسب با موضوع مطرح شده در سؤال می باشد، 
هر: گذر عمر ما را نابود می کند«  این بخش از آیه است که فرموده: »ما یُهلُِکنا ااِّل الدَّ

در حالی که گذر عمر امری طبیعی است و نقشی در نابودی موجودات ندارد.
مصرع اول و دوم این شعر به  ترتیب به »شناخت هدف زندگی« و 7781  2

»درک آیندۀ خویش« از نیازهای بنیادین بشر اشاره دارند.

آیۀ شریفۀ »َو ما َخلَقُت الِجّن و ااِلنس ااِّل لِیعبدوَن« که به بیان علت آفرینش 
انسان می پردازد، به نیاز بنیادین »شناخت هدف زندگی« و آیۀ »ال ال اِلَه ااِّل 
ُکم اِلَی یَومِ القیاَمِة ال َریَب فیِه ...« که به بیان حتمی بودن وقوع  هَُو لََیجَمعنَّ

قیامت می پردازد، به بیان نیاز »درک آیندۀ خویش« اشاره دارند.
هدف 7791 لَِیعبدوِن«  ااِّل  ااِلنَس  و  الِجنَّ  َخلَقُت  ما  »َو  شریفۀ  آیۀ  در   1

نیاز  با  رابطه  در  است.  بیان شده  عبادت خداوند  انسان،  و  آفرینش جن  از 
»شناخت هدف زندگی« آمده: انسان می خواهد بداند برای چه زندگی می کند 
و کدام هدف است که می تواند با اطمینان خاطر زندگی اش را صرف آن کند. 
بنابراین می توان گفت این آیه که به هدف آفرینش انسان اشاره دارد، در رابطه 

با نیاز بنیادین »شناخت هدف زندگی« نازل شده است.
گر هدف حقیقی  در ادامۀ بحث »شناخت هدف زندگی« آمده: انسان می داند که ا
خود را نشناسد، یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود )ارزشمندترین سرمایه( 

را از دست داده است.

این سؤال به ریشۀ پیدایش ادیان مختلف اشاره دارد. کسانی سبب 7801  2
گاه بودند، اما به دلیل رشک و حسادت  تفرقه در دین شدند که به حقیقت آن آ

به مخالفت با پیامبر برخاستند.
موضوع یکی بودن ذاِت تمامی ادیان الهی و بیان علت اختالف اهل کتاب از 
دقت در آیۀ شریفۀ »قطعاً دین نزد خداوند اسالم است و ...« برداشت می شود.

پیرامون »لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن« از علل آمدن 7811  2
پیامبران متعدد آمده: تداوم پیامبران در تبلیغ دین الهی، سبب شد که تعالیم 
الهی در میان مردم بماند و کسانی نتوانند به  سادگی آن را از میان جامعۀ بشری 
بیرون کنند. پس استمرار در دعوت پیامبران و ترویج پیوستۀ دین الهی، موجب 

باقی ماندن تعالیم پیامبران در میان مردم و ماندگاری پیام الهی گردید. 
آن جا که در جامعۀ اسالمی شرایط ویژه ای پیش می آید که نیازمند 7821  4

کم و نظام اسالمی« معمول می گردد. قانون جدید است »اختیارات حا
آن جا که روش ها و شیوه های برخورد با مسائل، مطابق با نیازهای حادث )جدید 
و تازه ایجادشده( اعمال می گردد، مربوط به »توجه به نیازهای متغیر، در عین 

توجه به نیازهای ثابت« است.
توجه کنید که »عوامل بی نیازی از کتاب جدید« که در صورت سؤال آمده، 

کی از عوامل »ختم نبوت« است. حا
الزمۀ استقرار و ماندگاری یک دعوت، تبلیغ دائمی و مستمر آن است. 7831  3

پیامبران الهی با ایمان راسخ و مجاهدتی بی مانند، در طول زمان های مختلف، 
قدم در راه تبلیغ دین الهی می گذاشتند. 

با توجه به آیۀ: »همانا دین نزد خدا، اسالم است.«، پیدایش ادیان مختلف مورد قبول 
قرآن نیست؛ یعنی دین همۀ انبیاء یکی بوده، اما در برخی احکام فرعی تفاوت داشتند.

ریشۀ پیدایش ادیان مختلف از آیۀ: »و اهل کتاب در آن، راه مخالفت 7841  4
گاه شدند، آن هم به  دلیل رشک و  نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت آن آ
حسدی که در میان آنان وجود داشت« برداشت می شود. طبق این آیه، ریشۀ 
پیدایش ادیان مختلف، آن دسته از اهل کتاب بودند که عالمانه و از روی رشک و 
حسد به آیات الهی، در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند و پیامبری او را انکار کردند.

با توجه به این که قرآن کریم می فرماید: »همانا دین نزد خدا، اسالم است.«، 
دین الهی، واحد است و در نتیجه پیدایش ادیان مورد قبول قرآن نیست.
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به سبب ویژگی های فطری مشترک، خداوند یک برنامۀ کلی به انسان ها 7851  1
عنایت کرده تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. 
یعنی فطرت که میان انسان ها مشترک است، عامل این شده که خداوند یک 

برنامۀ کلی در اختیار انسان ها بگذارد.
حدیث: »إنا معاشر االنبیاء اُِمرنا أن نکلِّم الّناَس علی قَْدرِ ُعقولهم« بیانگر 7861  4

»رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام« از علل آمدن پیامبران متعدد است.
بر طبق آیۀ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است.« منشأ اختالف و چنددینی 
نیز، آن دسته از رهبران دینی بوده اند که در مقابل دعوت پیامبر جدید مقاومت 

کردند و پیامبری او را انکار کردند.
گاه بودند. یا گزینۀ )1( 7871 کسانی سبب تفرقه در دین شدند که به حقیقت آ  1

صحیح است یا )3(. از طرفی در ادامۀ این آیه داریم از رشک و حسدی که با 
هم داشتند، اختالف پیشه کردند. در نتیجه گزینۀ )1( صحیح است.

این سؤال را باید با توجه به ادامۀ آیه که در صورت سؤال نیامده، 7881  4
پاسخ داد. ادامۀ آیه می فرماید: »... به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، 
این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید«، با توجه به این عبارت، 
خداوند یک دین برای پیامبران تشریع کرده و از آنان خواسته دین را به پا دارند 

و در آن متفرق نشوند.
به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ 7891  1

کتابت، تعلیمات انبیاء به  تدریج فراموش می گردید یا به گونه ای عوض می شد 
که دیگر به اصل آن شباهتی نداشت. بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند 

و تعلیمات اصیل و تحریف نشده را بار دیگر به انسان ها ابالغ می کردند.
به 7901 کلی  برنامۀ  یک  خداوند  مشترک،  فطری  ویژگی های  سبب  به   4

انسان ها عنایت کرده.  محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان بوده است، 
چون فطرت انسان ها مشترک است.

فطرت 7911 از  وقتی  است. پس  آفرینش  نوع خاص  معنای  به  فطرت   4
انسان سخن می گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است که در 

اصل آفرینش وی وجود دارد.
گاه بودند و از 7921 کسانی سبب تفرقه در دین شدند که به حقیقت آ  4

روی رشک و حسد در آن اختالف کردند.

)استمرار( 7931 آن  مستمر  و  دائمی  ترویج  دعوت،  یک  استقرار  الزمۀ   3
است. این امر بیان گر »لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوستۀ آن« از عوامل 

تعدد انبیاء )آمدن پیامبران متعدد( است.
به جهت حفظ قرآن کریم از تحریف، این کتاب نیازی به »تکمیل« و 7941  2

»تصحیح« ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.  حفظ قرآن کریم از تحریف، نیاز 
به تکمیل و تصحیح را از آن منتفی می سازد و جاودانگی را برای آن رقم خواهد زد.

قابل تغییر 7951 از آن جا که شیوه و چگونگی دادوستد برحسب زمان   4
است، از جمله نیازهای متغیر است. نیازهای متغیر در داخل نیازهای ثابت 

پیدا می شوند. نیاز به امنیت یک نیاز ثابت است.
این سؤال را باید با توجه به ادامۀ آیه که در صورت سؤال نیامده، 7961  4

پاسخ داد. خداوند در ادامۀ آیه  به این مأموریت اشاره کرده و می فرماید: که 
دین را به پا دارید و در آن متفرق نشوید.«

توجه کنید که عبارت: »و در آن تفرقه نکنید« به عدم اختالف و تفرقه در دین الهی 
اشاره می کند، نه وحدت. به همین جهت گزینۀ )3( پاسخ مناسب نیست.

نیازهای جدید 7971 به  پاسخ گویی  برای  اسالم  که  راه هایی  از  دیگر  یکی   2
پیش بینی کرده، اختیارات حکومت اسالمی است. تحوالت و مسائل اجتماعی گاهی 
شرایط خاصی را در جامعۀ اسالمی پدید می آورد که نیازمند قوانین و مقررات ویژۀ 
آن شرایط است. راه حل اسالم برای تحوالت و مسائل اجتماعی که نیازمند قوانین و 

مقررات ویژۀ شرایط خاص خود هستند، اختیارات حاکم و نظام اسالمی می باشد.
تشخیص اشکال مختلف ربا توسط فقها و مجتهدان و برمبنای 7981  4

با: خدا معامله را حالل کرده است و  دستور قرآنی »اَحّل الُل الَبیَع و َحّرم الرِّ
ربا را حرام« و با مطالعه و تحقیق در کتاب خدا »قرآن« و سنت انجام می شود 
عوامل  از  که  است  ثابت و متغیر«  نیازهای  به  ویژگی »توجه  بیان کنندۀ  که 

»پویایی و روزآمدی اسالم« است.
برنامه های اسالم در حیطۀ عمل: انجام واجبات دین و ترک حرام های آن ـ  7991  1

عبادت و بندگی خداـ  کسب فضائل اخالقی مانند عفت، راست گویی و امانت داریـ   
ـ  بنای جامعۀ دینی بر اساس عدالت  دوری از رذائل اخالقی مانند ظلم، نفاق، دروغ و ربا 

آیات و احادیث مرتبطابیات مرتبطموضوع

وحدت دین 
انبیای الهی

یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر
 خداوند از دین همان را برایتان بیان کرده که نوح را بدان سفارش نمود و ...
 قطعاً دین نزد خدا اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت، نپیمودند ...

 این دین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید. 

ختم نبوت
 و ز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او اول هم او آخر در این کار 
 بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده »أدعوا الی الّله«

 اَنَت ِمّنی بَِمنزِلة هاروَن ِمن ُموَسی ااِّل أَنُّه ال نَِبیَّ بَعدی »حدیث منزلت«

هدایت انسان 
توسط پیامبران 
]هدایت ویژۀ 

انسان[

 در این ره انبیا چون ساربان اند/ دلیل و راهنمای کاروان اند
 شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته دست جان ها 

دامن وی 

ُسِل و  ة بَعَد الرُّ اِس َعلی الّلِه ُحجَّ  رُُسالً  ُمبّشِریَن َو ُمنِذریَن لَِئاّل یَکوَن لِلنَّ
کاَن الّلُه َعزیزاً حکیماً

ً کِراً و اِّما کفورا  اِنّا َهَدیناُه الّسبیل اِّما شا
  خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و ...



415

خدا با لطف و رحمت خود، ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را 8001  3
برعهده گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد که همان راه مستقیم خوشبختی است.

»زیبادوستی«: ویژگی های فطری مشترک انسان ها
»دوری از شرک«: برنامه های اسالم »محورهای اصلی تعالیم انبیا« در حیطۀ ایمان 

قلبی
عدالت«:  براساس  جامعه  »بنای  و  »امانت داری«  »عفت«،  ریا«،  از  »دوری 

برنامه های اسالم »محورهای اصلی تعالیم انبیا« در حیطۀ عمل
طبق آیۀ: »َو َمن یَبتَغ َغیَر ااِلسالمِ دیناً فَلَن یُقبََل ِمنه َو هَُو ِفی 8011  4

اآلِخَرة ِمَن الخاِسریَن: و هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته 
نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود.« تنها دینی که می تواند مردم 

را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است.
دلیل چنددینی در آیۀ: »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل 8021  1

گاه شدند،  کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانّیت آن آ
آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت« آمده که با توجه 

گاهانۀ مردم به اصالت دعوت« است. به این آیه، علت آن »تجاوز آ
آیۀ: »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است ... « می گوید: کسانی سبب 8031  3

گاه بودند، اما به دلیل رشک و  تفرقه در دین یا چنددینی شدند که از حقیقت آ
گاهی از حقیقت و ستم و سرکشی  حسد دست به این کار زدند. در نتیجه این آیه آ

با وجود درک واقعیت را مورد انتقاد قرار داده است.
تعیین امام معصوم )ع( از طرف خداوند سبب آن شد که نقش ها و 8041  2

مسئولیت های پیامبر, به جز دریافت وحی ادامه یابد.
یکی از علل ختم نبوت، پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه است. 
مجموعۀ معارف و احکام موجود در قرآن، سیره و سنت پیشوایان دین، به 
گونه ای از جانب خداوند طراحی شده که با مراجعه  به آن ها می توان پاسخ به 

سؤال ها و نیازهای جوامع را در همۀ دوره ها به  دست آورد. 
موضوع این آیه، منشأ اختالف و چنددینی است، نه اعالم نارضایتی از 8051  4

ایجاد اختالف در دین خدا که در گزینۀ )2( آمده است. از طرف دیگر، این آیه به ایجاد 
اختالف در دین همۀ پیامبران اشاره دارد، نه فقط پیامبر اسالم )ص(، آن  هم توسط 
برخی از اهل کتاب، نه همۀ آن ها. بنابراین گزینۀ )1( نیز نادرست است. در نتیجه یا 
گزینۀ )3( صحیح است یا گزینۀ )4(. در این آیه گفته شده است اهل کتاب، بعد از 
گاهی توأم با  گاه شدند، اختالفی ...«، چنددینی، نتیجه و تابعی از آ آن که از حقیقت آ
تجاوز آنان به اصالت دعوت بوده، نه اختالف در برداشت که در گزینۀ )3( آمده است.

آیۀ »من آمن بالل و الیوم الخر َو َعِمَل صالحاً فالخوف علیهم 8061  4
و ال هم یحزنون« اشاره به »ایمان به سرای آخرت و پاداش و حسابرسی 
عادالنه« دارد و نیز آیۀ »ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین 
فی  االرض« اشاره به »عادالنه  بودن نظام هستی« دارد که هر دو اشاره به یکی 

از محورهای اصلی دعوت پیامبران در حیطۀ ایمان قلبی دارد. 
گر حکومت اسالمی تشخیص دهد که برای استقالل سیاسی و اقتصادی کشور   ا
الزم است خرید و فروش برخی کاالها محدود شود، می تواند با وضع احکام و 
مقرراتی، تجارت آزاد را محدود کند و مقررات ویژه ای برای صادرات و واردات 

اجناس وضع نماید.
با ورود اسالم به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام نهضت 
علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.

وحدانیت دین انبیای الهی از بیت »یکی خط است ز اول تا به آخر / 8071  1
بر او خلق جهان گشته مسافر« و آیات شریفۀ »خداوند از دین همان را برایتان 
بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و ...« و »قطعاً دین نزد خداوند اسالم 
است ...« و »این دین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید« 

قابل برداشت است.
نظام اسالمی می تواند برای حمایت از تولید ملی و اشتغال بیشتر جوانان 
و بیکار نشدن کارگران، مانع ورود کاالهایی شود که امکان تولید آن ها در 

کشور وجود دارد و مردم می توانند آن را تولید کنند.
تحریف تعلیمات پیامبر پیشین )متقّدم( از علل تجدید نبوت ها یا 8081  2

آمدن پیامبر جدید است.  آن جا که تعلیمات پیامبر متقّدم، در برابر تندباد 
ویرانگر تحریف قرار بگیرد، پیامبری به مشیت )ارادۀ( خداوند برانگیخته می شود که 

مصّدق )تصدیق کنندۀ( دعوت پیامبر پیشین و هادی )هدایت کنندۀ( مردم باشد.
آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی، علت و زمینه ساز 8091  1

ختم نبوت است.
کرم )ص( در جمع آوری و حفظ قرآن  در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی که پیامبر ا
داشت، این کتاب دچار تحریف نشد. در نتیجه قسمت دوم همۀ گزینه ها صحیح است.

به همین جهت این کتاب نیازی به »تکمیل« و »تصحیح« ندارد و جاودانه باقی 
خواهد ماند. پس صیانت )حفظ( قرآن از تحریف، مهر جاودانگی را بر آن قرار داد.

ریشۀ پیدایش ادیان مختلف، سرکشی و کفر گروهی از علمای اهل کتاب 8101  4
است که در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند. آیۀ: »و اهل کتاب در آن ]قرآن[، راه 
گاه شدند« بیانگر این امر است. مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت آن آ

»هر پیامبری دین الهی را متناسب با زبان خاص برای مردم زمان خود تبلیغ 
می کند.« که این موضوع به »رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام« اشاره دارد.

این حدیث بیان گر »رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام« از علل 8111  1
آمدن پیامبران متعدد است. طبق این دلیل، الزم بود که در هر عصر و دوره ای، 
پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت )نه متغیر( دین الهی را درخور 
فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند.

 باید اصول ثابت دین الهی متناسب با درک مردم تبلیغ گردد، نه اصول متغیر.
این حدیث به بیان احکام اصلی دین واحد متناسب با سطح فکر و اندیشۀ 

انسان ها اشاره دارد، نه به تغییر احکام فرعی.
 این گزینه به تأثیر سطح فهم مردم در ابالغ پیام الهی اشاره نکرده، به 

همین جهت پاسخ صحیح نمی باشد.
این آیه به صورت کامل بدین صورت است: »قطعاً دین نزد خداوند، 8121  4

اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن که به حقانیت 
گاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت«. آن آ

بنابراین منشأ اختالف و چنددینی نیز، آن دسته از رهبران دینی بوده اند که 
با آمدن پیامبر جدید در مقابل دعوت او ایستاده و پیامبری او را انکار کردند.

یکی از عوامل بعثت پیامبر جدید، پایین بودن سطح درک انسان ها 8131  4
و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی بود. در عصر نزول قرآن، رشد 
عقلی بشریت به میزانی رسیده بود که بتواند کامل ترین برنامه را دریافت کند. 
با از بین رفتن »پایین بودن سطح درک انسان ها«، جامعۀ بشری آمادگی الزم 

برای دریافت برنامۀ کامل زندگی را به  دست آورد.
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عادالنه بودن نظام هستی: برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی 8141  3
و مبین ضرورت معاد در پرتو عدل الهی.

 بیزاری انسان از فنا: ویژگی های فطری مشترک انسان ها و مبین ضرورت معاد 
ُکم َعَبثاً ... .  در پرتو حکمت الهی  اََفَحِسبُتم اَنّما َخلَقنا

عفت و امانت داری: برنامه های اسالم در حیطۀ عمل: نتیجۀ عملی گرایش به 
نیکی ها  و نَفٍس و ماسّواها َفالهَمها فجوَرها و تَقواها

وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان 8151  2
پیامبر قبلی »متقدم« به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند.

 آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از 
کنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد. تعلیمات پیامبر قبلی، ا

کرم )ص( می فرماید: »ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم 8161 پیامبر ا  3
به اندازۀ عقلشان سخن بگوییم«.

پیام این حدیث که مربوط به »رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام« است، این 
است که: هر پیامبری دین الهی را متناسب با سطح درک و فهم مردم، برای قوم 
خود تبلیغ می کند تا مردم آن دوره بتوانند آن پیام را بفهمند و درک کنند. پس 
میزان درک و فهم انسان های هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیاء می باشد.

از دین تشریع کرد آن چه را که به نوح 8171 طبق عبارت: »برای شما   1
سفارش کرده و نیز آن چه را که به تو وحی کردیم و آن چه به ابراهیم و موسی 
و عیسی سفارش کردیم.« خداوند یک دین برای همۀ پیامبران تشریع کرده. 

از این مفهوم به وحدت دین خداوند پی می بریم. 
پیامبران  همۀ  به  را  واحد  دین  این  ما  می فرماید  آیه  این  این که  به  توجه  با 
سفارش کردیم، می گوییم این آیه بیان گر وحدت دین خداوند است که به تمام 

پیامبران توصیه می شده است.
آیۀ: »قطعاً دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت ...« 8181  4

می گوید که دین نزد خدا فقط اسالم است، لذا به دین واحد الهی اشاره می کند. طبق 
این آیه می گوییم که خداوند یک دین برای مردم برگزیده و برای ابالغ این دین واحد، 

پیامبران مختلف را فرستاده است. پس همۀ پیامبران، مبلغان این دین بوده اند.

 دین واحد الهی، در همۀ دوره ها با اسالم خوانده نمی شده است.
 دین خدا همیشه با نام دین اسالم در میان مردم معروف نبوده، بلکه 
حقیقت آن که تسلیم بودن در برابر خداست، به گونه ای است که بهترین لفظ 

معّرف آن،  اسالم است.
گاهی از حقیقت، از روی رشک و حسد   پیروان کتاب های آسمانی بعد از آ

اختالف ایجاد کردند و سبب چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند.
اعتقاد به عادالنه بودن نظام هستی از برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان 8191  4

قلبی است  »اَم نَجَعل الَّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدیَن فی االرض«
میان  مشترک  فطری  ویژگی های  از  نامحدود  کماالت  به  انسان ها  گرایش 

می طلبد  را  الهی  حکمت  اساس  بر  معاد  ضرورت  که  است  انسان ها 
ُکم َعَبثاً و اَنّکم اِلَینا ال ترجعوَن« »اََفَحِسبتم اَنّما َخلقنا

اَرَسلنا  لَقد  عمل:  حیطۀ  در  اسالم  برنامه های  عدالت:  براساس  جامعه  بنای 
رُُسلَنا بِالبّیناِت َو اَنَزلنا معهم الِکتاب َو المیزان لِیقوم الّناُس بِالقسط

علل فرستادن پیامبران متعدد از طرف خداوند برای بندگان عبارتند از:  8201  4
 استمرار و پیوستگی در دعوت  رشد تدریجی سطح فکر مردم و  
تحریف تعلیمات پیامبران گذشته. اما تنها در گزینه های )2( و )4( به رشد تدریجی 
سطح فکر مردم و بیان مفاهیم الهی درخور فهم و اندیشۀ مردمان آن زمان اشاره 
کرم )ص( نمود پیدا می کند. آن گاه که  شده است. این موضوع در کالم پیامبر ا
فرمود: »اِنّا معاشر ...« »ما پیامبران مأمور شده ایم که با مردم به اندازۀ عقل شان 

سخن بگوییم«. بنابراین گزینۀ )4( صحیح است.
8211 2

 اسالم: تسلیم بودن در برابر خدا 
 دین: راه و روش 

 عبادت: انجام هر کاری و عملی که برای کسب رضایت خدا باشد.
وجود دو یا چند دین در یک زمان نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی 

به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند.
با توجه به آیه »َو مَن یَبَتِغ غیراالسالم دیناً َفلَن یُقَبل ِمنُه و هو فی الِخَرة 
ِمن الخاِسریَن: و هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد 
شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود«، هر کس دینی جز اسالم اختیار کند:

 َفلَن یُقَبل ِمنه: از او پذیرفته نمی شود.
 فِی الِخَرة ِمن الخاِسریَن: در قیامت از زیان کاران خواهد بود. توجه کنید 

قسمت آخر سؤال در هر چهار گزینه صحیح است.
حدیث: »اِنّا معاشر االنبیاء اُِمرنا أن نکّلم الّناس علی قَدِر ُعقولهم« 8221  1

بیانگر موضوع »رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام« از علل تجدید نبوت 
)آمدن پیامبران متعدد( است.

با توجه به آیۀ 19 سورۀ آل عمران، اختالف اهل کتاب بدان علت 8231  4
بود که: با این که علم داشتند )به حقانیت دعوت پیامبر جدید(، از روی رشک 

و حسد، این اختالف را به راه انداختند.
به فراموشی سپرده شدن تدریجی تعلیمات انبیاء که ضرورت تجدید 8241  1

نبوت را ایجاب می کرد، معلول و نتیجۀ ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی 
اجتماعی و عدم توسعۀ کتابت بود.

در عصر نزول قرآن با این که مردم حجاز سطح فرهنگ پایینی داشتند 8251  1
»پس آمادگی فکری و فرهنگی همۀ جوامع به میزانی نبود که بتواند کامل ترین برنامۀ 
زندگی را دریافت و حفظ کند«، اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف »به غیر از 
مردم حجاز« به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ 

کرده و به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد.
 ورود اسالم به سرزمین هایی چون مصر، عراق و شام: آمادگی جامعۀ بشری 

برای دریافت برنامۀ کامل زندگی
خداوند 8261 انسان ها،  بین  مشترک  فطری  ویژگی های  وجود  به سبب   2

یک برنامۀ کلی به انسان ها عنایت کرده است.
با توجه به آیۀ: »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است«، می گوییم: حقیقت دین، دارای 
ماهیتی است که بهترین معّرف آن لفظ اسالم به معنای »تسلیم بودن در برابر 
خداوند« است. وگرنه دین الهی همیشه با نام »اسالم« در میان مردم معروف نبوده 
و هر زمان به یک نامی معروف بوده است. به همین جهت گزینۀ )1( صحیح نیست.
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حدیث: »اِنّا معاشر االنبیاء اُِمرنا أن نکّلم الناس علی قَدرِ ُعقولهم« بیانگر 8271  2
رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام از علل آمدن پیامبران متعدد یا تعدد انبیاء 
است.  پیام آیه این است که تعدد انبیاء، معلول و نتیجۀ رشد تدریجی سطح 

فکر جوامع و اقوام بوده است.
شکل های خاص نیازهای ثابت، نیازهای متغیر ما هستند که فقیهان 8281  3

و مجتهدان بر اساس آن اصل ثابت موجود در دین الهی، و با تحقیق و مطالعه 
در کتاب و سنت، مسأله را حل می کنند و به کسانی که مجتهد نیستند اعالم 
می کنند تا مطابق با آن عمل کنند. دین اسالم توسط متخصصان دین که از 
درون معارف اسالم با توجه به نیازهای جدید قوانین را استخراج می کنند، به 
نیازهای متغیر پاسخ می دهد، نه توسط متخصصین علوم مختلف )گزینۀ 1( یا 

گذاری خود افراد )گزینۀ 2( یا اصحاب خاص امامان )گزینۀ 4(. وا
نیاز به دادوستد از جمله نیازهای ثابتی است که دین اسالم برای آن 8291  3

در طول تاریخ با توجه به شرایط، قوانین متغیری دارد که نشان دهندۀ »پویایی 
و روزآمدی دین اسالم« است و تشخیص اشکال مختلف ربا در هر زمان توسط 
فقها و مجتهدان و با مطالعه در قرآن و سنت انجام می شود ]رد گزینه های 2 و 4[ 
شام  و  عراق  مصر،  ایران،  مثل  دیگری  سرزمین های  به  اسالم  ورود  با   
و  علما  و  شد  آغاز  بزرگی  فرهنگی  و  علمی  نهضت  علت[،  ]زمینه ساز، 

دانشمندان فراوانی ظهور کردند. ]معلول ـ پیامد ـ مولود ـ تابع[
»عدالت دوستی و خیرخواهی« و »جست وجوی زندگی جاودانه«: 8301  1

ویژگی های فطری مشترک میان انسان ها
 دوری از شرک: برنامه های اسالم در حیطۀ ایمان قلبی

عفت، راست گویی و امانت داری:  برنامه های اسالم در حیطۀ عمل 
کم نظام اسالمی »در تضاد بودن یک امر مهم با امر مهم تر«: اختیارات حا

با: توجه به نیازهای ثابت و متغیر اَحّل الّله الَبیع و حّرم الرِّ
حدیث: »اِنّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکّلم الّناس علی قدر عقولهم« 8311  3

مبین )بیان کنندۀ( »رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام، هم زمان با نبوت 
رسوالن« از دالیل تعدد انبیای الهی )آمدن پیامبران متعدد( است.

8321 2
 این گزینه بیان گر »حفظ قرآن کریم از تحریف« است و صحیح می باشد.

 این گزینه بیان گر »آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی« 
است. در عصر خاتمیت، انسان ها وارد دورۀ بلوغ فکری شده بودند و مؤمنان با 
تفکر در کتاب الهی )نه فقط با علم که در گزینۀ )2( آمده زیرا عقل باید همراه 
با وحی باشد و به تنهایی کافی نیست.( می توانستند درهای جدیدی از معرفت 

را به روی خود بگشایند.
 این گزینه بیان گر »پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه« است 

و صحیح می باشد.
کرم )ص(« است   این گزینه بیان گر »وجود امام معصوم پس از پیامبر ا

و صحیح می باشد.
خداوند یک برنامۀ کلی به انسان ها عنایت کرده تا آنان را به هدف 8331  4

مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند.

حدیث پیامبر )ص( که فرمود: »ما انبیاء مأمور شده ایم که با مردم به اندازۀ 8341  4
فهم و درکشان سخن بگوییم.« بیانگر »رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام« است. 
در این دلیل می گوییم: در هر عصر و دوره ای، پیامبران الهی همان اصول ثابت دین 
الهی را درخور فهم و اندیشه های انسان های دوران خود بیان می کردند و متناسب با 
درک آنان سخن می گفتند.  پیام حدیث، این است که: »میزان درک و فهم 

انسان های هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیاء« می باشد.

 مقصود از عبارت: »نکّلم الّناَس َعلَی قَدِر ُعقولِِهم«، تکلم با مردم به اندازۀ 
درک و فهم آن هاست، نه تکلم به زبان آنان. لذا این گزینه نادرست است.

 حدیث پیامبر )ص( به رشد عقلی دادن به انسان ها اشاره نمی کند. بلکه پیام 
این حدیث، تأثیر رشد عقلی انسان ها در سطح تعلیمات انبیاءست.

 حدیث پیامبر )ص(، بیانگر آن است که مأموریت نهاده شده بر دوش انبیاء 
در هر زمان، توجه به میزان رشد عقلی و سطح درک و فهم مردم برای ابالغ 

پیام الهی می باشد، نه رشد عقلی دادن به آن ها.
ورود انسان ها به دورۀ بلوغ فکری: آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت 8351  3

برنامۀ کامل زندگی
عدم کمبود جامعه در ایفای نقش های پیامبر به جز دریافت وحی: وجود امام 

کرم )ص( معصوم پس از پیامبر ا
چگونگی انجام نماز و روزه از احکام فرعی است. لذا تعالیم پیامبران 8361  1

در آن تفاوت دارد. امر به معروف و نهی از منکر، مبین اصل احکام است. لذا 
تعالیم پیامبران در آن تشابه دارد. عبادت و بندگی خدا با انجام فرایضی چون 
نماز و روزه از محورهای اصلی دین واحد است. لذا تعالیم پیامبران در آن با 

یک دیگر تشابه دارد.
َفلَن یُقَبل ِمنُه َو 8371 با توجه به آیۀ »َو مَن یَبَتِغ َغیَر ااِلسالِم دیناً   2

هو فِی الِخرة ِمَن الخاِسریَن: هر کس دینی جز اسالم اختیار کند ...«، هر 
کس دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از 

زیان کاران خواهد بود.
این که »انسان به دنبال بقا و جاودانگی است و زیبایی ها و خوبی ها را به 
صورت نامحدود می خواهد«، هم از دالیل »ضرورت معاد براساس حکمت 

الهی« است و هم از »ویژگی های فطری انسان ها« محسوب می شود.
نیازهای متغیر، نیازهایی هستند که در داخل نیازهای ثابت پیدا 8381  2

می شوند. یعنی انسان ها با گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، 
از روش ها و شیوه های مختلف و متغیری استفاده می کنند. 

نیاز به دادوستد یک نیاز ثابت است. اما شیوه و چگونگی دادوستد یک نیاز 
متغیر است؛ یعنی برحسب زمان قابل تغییر است.

»نیازهای متغیر«: در بحث نیازهای ثابت و متغیر، هرجا که از »شیوه، روش 
کی از نیاز متغیر است. به طور  و چگونگی« پاسخ به یک نیاز استفاده شد، حا
مثال شیوه و چگونگی دادوستد یا چگونگی تأمین امنیت، یک نیاز متغیر است.
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وقتی از ما سؤال می شود که میان تعالیم پیامبران در کدام مورد تفاوت 8391  2
انتخاب کنیم که مربوط به »احکام فرعی« است،  باید گزینه ای را  وجود دارد؟ 

بنابراین پاسخ صحیح، گزینۀ )2( می باشد.
»پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف را به 8401  3

ترتیب تدریس می کنند«، ترتیب تدریس معلمان مبین این مطلب است که روز به 
روز سطح علمی دانش آموزان باالتر رفته و برای همین معلمان پایه های مختلف را به 
ترتیب و براساس سطح علمی دانش آموزان تدریس می کنند که این مفهوم در حدیث 

نبوی »إنّا مَعاِشر االنبیاء أُمرنا أن نُکّلم النّاس علی قدر عقولِهم« تجلی دارد.
دین  وحدانیت  داشته اند   سخن  یک  و  راه  یک  پیامبران  »همۀ 
...«، »قطعاً دین نزد خدا  انبیای الهی  خدا از دین همان را برایتان 

اسالم است ...«، »این دین پدرتان ابراهیم است ...« 
هر پیامبری که می آمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او 

تأکید می کرد. ]پاسخ در هر 4 گزینه درست است.[ 
متغیر  و  ثابت  نیازهای  به  توجه  با   الرِّ َحّرم  و  الَبیَع  الّلُه  اَحّل 

پویایی و روزآمد بودن دین اسالم
نیاز به »تعلیم و تربیت« و نیاز به »معاشرت با دیگران« یک نیاز ثابت 8411  4

است. اما نیاز به بانکداری که امروزه در جامعه پدید آمده و قبالً وجود نداشته 
و نیز نیاز به خرید و استفاده از سالح های جدید از آن جا که در دورۀ گذشته 

نبوده، هر دو نیاز متغیر هستند.
کرم )ص( نازل کرد که نیازهای 8421 عبارت: »خداوند کتابی بر پیامبر ا  1

با تفکر در این کتاب  هدایتی بشر را در طول زمان ها پاسخ گوید و مؤمنان 
بتوانند در هر دوره ای به دروازه های جدیدی از معرفت دست یابند.« در ارتباط 

با »آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی« است.
کم اسالمی در   صنعت بیمه و بانکداری از نیازهای زندگی امروزه است که حا
چارچوب قوانین اسالم آن ها را به اجرا درمی آورد. صنعت بیمه و بانکداری از 

کم و نظام اسالمی به اجرا درمی آید. طریق اختیارات حا

در دین اسالم هر کس نسبت به مالی که از راه حالل به دست آورده 8431  3
اختیار دارد و می تواند آن را به اختیار خود در هر جا و مکانی که می خواهد، در 
امور مشروع مصرف کند پس حرمت مصرف مال حالل در اسالم این است که در 

امور مشروع مصرف شود.
 در دین اسالم هر کس نسبت به مالی که از راه حالل به دست آورده اختیار 

کم نظام اسالمی  دارد: اختیارات حا
تنظیم معامالت به صورت قراردادهای بانکی: توجه به نیازهای ثابت و متغیر

طبق آیۀ شریفۀ »َو َمن یبتَِغ َغیر االسالمِ دیناً فلَن یُقبَل ِمنه َو هو 8441  1
فی اآلخرة ِمَن الخاِسریَن: و هر کس دینی جز اسالم اختیار کند،  از او پذیرفته 
نخواهد شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود.« تنها دینی که می تواند مردم 

را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است. 
 خداوند در قرآن کریم دربارۀ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا 
ُسِل  ریَن و منِذریَن لئاّل یکوَن  للّناِس علی الّلِه حَجًة بعَد الرُّ فرموده است: »رُساًل مبشِّ
َو کاَن الّلُه عزیزاً حکیماً: رسوالنی )را فرستاد که( بشارت دهنده و انذارکننده باشند، 

تا بعد از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد.«
تعالیم پیامبران در برخی از احکام فرعی تفاوت داشته است، همانند 8451  3

چگونگی انجام نماز و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه. اما این تفاوت ها 
سبب نمی شد که اصل دین و راه آنان مختلف شود. با توجه به نظر قرآن کریم 
از احکام فرعی مانند  الهی، تفاوت تعالیم پیامبران در برخی  دربارۀ دین واحد 
چگونگی انجام نماز و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه سبب تفاوت در 

اصل دین و راه آنان نمی شد.
انجام هر کاری برای رضایت خدا و براساس معیارهای الهی: عبادت: 8461  4

برنامه های اسالم »محورهای اصلی دعوت پیامبران« در حیطۀ عمل 
َمن آَمَن بِاِل َو الَیومِ اآلِخرِ: ایمان به خدا و دوری از شرک: برنامه های اسالم 

»محورهای اصلی دعوت پیامبران« در حیطۀ ایمان قلبی
اِنّا َهَدیناُه الّسبیَل ............ : اختیار انسان: ویژگی های فطری مشترک سرمایه های 

انسان در مسیر سعادت

وَ نَفسٍ 
َو ما َسّواها َفاَلَهمها 

ُفجورها و تَقواها

ویژگی های فطری مشترک
دوست داشتن فضائل اخالقی مثل عدالت و خیرخواهی

بیزاری از رذائل مثل ظلم، حسادت و دروغ

برنامه های اسالم در حیطۀ عمل
نتیجۀ عملی گرایش به نیکی ها: کسب فضائل اخالقی مثل عفت، راست گویی و امانت داری

نتیجۀ عمل بیزاری از بدی ها: دوری از رذائل اخالقی مانند ظلم ، دروغ، نفاق و ریا

موضوع ختم نبوت از حدیث منزلت »اَنَت ِمنّی بَِمنزلَِة هَاروَن ِمن 8471  1
ُموَسی ِااّل انّه ال نَِبّی بَعدی: تو برای من به منزلۀ هارون برای موسی هستی، 
جز این که بعد از من پیامبری نیست« و بیت های »و ز ایشان سید ما گشته 
ساالر / هم او اول هم او آخر در این کار« و »بر او ختم آمده پایان این راه 

/ بر او نازل شده أدعوا الی الل«، قابل برداشت است.
نیاز بشر به دادوستد: توجه به نیازهای ثابت و متغیر

کم و نظام اسالمی وجود شرایط ویژه: اختیارات حا
بر اساس سورۀ عصر »َوالَعصر اِّن ااِلنساَن لَِفی ُخسر ...« انسان ها 8481  2

انجام  ایمان آورده و عمل صالح  همواره در خسران هستند، مگر کسانی که 

می دهند و یکدیگر را به حق و صبر توصیه می کنند. )توصیۀ به حق و صبر از 
مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.( 

در همین درس در آیۀ 85 سورۀ آل عمران خداوند می فرماید: »هرکس که دینی غیر از 
اسالم اختیار کند، از او پذیرفته نیست و در آخرت از زیان کاران خواهد بود«. بنابراین 
یکی دیگر از راه های خسران زده شدن، انتخاب و پیروی از دینی غیر از اسالم است.

محورهای اصلی دین الهی این است که از انسان می خواهد در حیطۀ 8491  2
عمل، با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند. 
تحقق بندگی با انجام واجبات و ترک محرمات به وقوع می پیوندد. تحقق بندگی 

یعنی تحقق پیام آیۀ شریفۀ »ما َخلَقُت الِجنَّ و ااِلنَس ااِّل لَِیعبدوِن«.
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یکی از محتوای اصلی دعوت پیامبران در حیطۀ اعتقادی، ایمان به 8501  1
خدای یگانه و دوری از شرک )اعتقاد به توحید( است که متناسب با قسمت »ال 
ال اله ااّل هو« می باشد. دومین حیطۀ اعتقادی ایمان به سرای آخرت و پاداش و 
حسابرسی عادالنه )اعتقاد به معاد( است که با این بخش از آیۀ »لَیجَمَعّنُکم اِلی 

یَومِ القیاَمِة الَریَب فیِه« هم مفهوم است.
یکی از سرمایه های انسانی که از عوامل رشد انسان هاست، وجود راهنمایان 8511  4

الهی است. این آیه پیامبران اولوالعزم )صاحب شریعت( )نوح)ع(، ابراهیم)ع(، 
کرم)ص( ( را سفارش کننده به یک دین می داند.  موسی)ع(، عیسی)ع( و پیامبر ا

کلمات »سفارش کردن« و »وحی کردن« بیانگر هدایت تشریعی این پیامبران است.
کِراً و  اِّما کفوراً« به قدرت اختیار 8521 آیۀ شریفۀ »اِنّا هََدیناُه الّسبیَل اِّما شا  3

و توانایی انتخاب انسان اشاره دارد. برخورداری از قدرت اختیار جزء ویژگی های 
کتسابی می باشد. فطری انسان است که به صورت ذاتی و غیر ا

با توجه به آیۀ 13 سورۀ شوری »خداوند از دین، همان را برایتان بیان 8531  1
کرد که نوح را بدان سفارش نمود و ...« اولین پیامبر صاحب شریعت حضرت 
نوح )ع( است و محتوای دعوت همۀ پیامبران این است که دین را به پا دارند 

)اقامۀ دین( و در آن تفرقه نکنند.
با توجه به آن چه از درس 8 پایۀ دهم به یاد داریم، می دانیم که خداوند، پیامبر 

کرم )ص( را نیکوترین اسوه معرفی کرده است. ا

آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن، آوردن سوره ای 8541  2
مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. 

موضع گیری سران مکه و بزرگان قریش در برابر دعوت پیامبر اسالم )ص( 8551  2
که مانع ورود مردم به خانۀ پیامبر )ص( و مانع استماع )شنیدن( آیات قرآن 

می شدند، نشانه ای بر اعجاز لفظی قرآن کریم است.
این کتاب، کتاب دیروز،  امروز و فردای انسان هاست: اعجاز محتوایی 8561  4

زیبایی لفظی، موزون بودن کلمه ها و رسایی تعبیرات در طول تاریخ سبب نفوذ 
خارق العادۀ این کتاب آسمانی در افکار و نفوس شده است: اعجاز لفظی

کرم )ص(، کتاب یعنی قرآن کریم است. برخی 8571 فقط معجزۀ اصلی پیامبر ا  2
از پیامبران گذشته کتاب آسمانی داشتند اّما به عنوان معجزه مطرح نکردند. در نتیجه 
سخن مطرح در صورت سؤال، یک سخن نادرست است. قرآن کریم با آیۀ: »اَم یَقولوَن 

« مخالفان را دعوت می کند تا همانند آن را بیاورند. 
ٰ
افتَراُه ُقل فَأتوا بِسوَرٍة ِمثلِه

مبارزه با آداب و رسوم خرافی و شرک آلود: تأثیرناپذیری از عقاید 8581  1
دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی

ساختار موزون کلمه ها و جمله ها: اعجاز لفظی
ذکر نکات علمی بی سابقه: اعجاز محتوایی

آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن 8591  1
»فَأتوا  عبارت:  است. پس  الهی  کتاب  این  از سوره های  یکی  سوره ای مشابه 

بِسوَرٍة ِمثلِه، پس سوره ای مانند آن بیاورید.« پاسخ صحیح است.
معجز ها به اذن خدا انجام می شد و فقط برای اثبات نبوت پیامبران به کار 8601  2

می رفت. البته برخی از پیامبران گذشته کتاب آسمانی داشتند، اّما به عنوان معجزه مطرح 
نکردند.  کتابشان معجزه محسوب نمی شد و دلیل بر نبّوتشان نبوده است.

نزول تدریجی آیات قرآن در طول 23 سال و سخن گفتن آن دربارۀ 8611  3
موضوعات متنوع، مبین )بیان کنندۀ( انسجام درونی، در عین نزول تدریجی از 

جنبه های اعجاز محتوایی قرآن است.
 در این سؤال منظور از صحبت کردن دربارۀ موضوعات 
متنوع، موضوعاتی نظیر توحید، معاد و ... است و نباید با موضوعاتی نظیر زندگی 

مادی و دنیوی انسان نظیر روابط اجتماعی میان انسان ها اشتباه گرفته شود. 
به جدول زیر نگاه کنید:8621  2

َو ما ُکنَت تَتلو ِمن قَبلِه ِمن کِتاٍب 
َو ال تَُخطُّه بَِیمینَِك

در صورتی که پیامبر خواندن و نوشتن 
می دانست،

کج اندیشان در آن شک می کردند. اِذاً اَلرتاَب الُمبِطلوَن

از گذشتۀ دور تا امروز، مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای 8631  3
کز  افراد غیرمتخّصص بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک از این متن ها در مرا
علمی و تخصّصی، مورد قبول واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.

گر تمامی انس و جن جمع شوند...«  ....؛ بگو ا در آیۀ »ُقل لَئِِن اجتََمَعِت ااِلنس و الِجنُّ
خداوند خطاب به کسانی که به الهی بودن قرآن شک دارند و سعی در آوردن سوره ای 

مانند قرآن دارند، می گوید که هرگز نخواهید توانست سوره ای مانند آن بیاورید.
گرویدن ادیبان و اندیشمندان به دین اسالم: اعجاز لفظی8641  2

 اعجاز محتوایی: برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها 
ک است. استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادرا

اعجاز لفظی: نیازمند آشنایی با زبان عربی است.
قرآن برای زنان حقوق اجتماعی و خانوادگی قائل شد. در مالکیت به او استقالل 
بخشید و بهرۀ کارش را از آن خودش دانست، هزینۀ خانواده را از دوش او 
برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عزت و عفافش تأکید 

کرد تا در جامعه مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
ابتدای نزول قرآن  کریم تالش 8651 از همان  اسالم  مخالفان سرسخت   2

بسیاری کردند تا عظمت آن را زیر سؤال ببرند ولی نتوانسته اند. تا قبل از قرن 
هجدهم میالدی مردم فکر می کردند ستارگان به سقف آسمان چسبیده اند و به 
همین علت نمی افتند، ولی قرن ها قبل از آن قرآن از وجود جاذبۀ میان ستارگان 
فرمود: »خداوند  و  کرد  عامل درهم نرفتن ستارگان معرفی  را  و آن  خبر داد 

آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند برپا داشته  است«.
مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدای نزول قرآن تاکنون تالش 8661  2

کرده اند تا عظمت قرآن را زیر سؤال ببرند، ولی نتوانسته اند حتی سوره ای 
به اندازۀ سورۀ »کوثر« بیاورند که اندیشمندان و متخصصان برابری آن را با 

سوره ای از قرآن بپذیرند.
 

کسانی که در الهی بودن قرآن شک دارند  آوردن کتابی همانند آن
نشان دادن و اثبات عجز و ناتوانی آن ها  آوردن ده سوره همانند قرآن

نشان دادن و اثبات نهایت عجز و ناتوانی آن ها  آوردن سوره ای همانند 
یکی از سوره های قرآن

کسانی که می گویند قرآن به خدا افترا بسته شده است  آوردن سوره ای 
همانند یکی از سوره های قرآن

و
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