
:گذشته پيامبران پيروان وظيفه

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

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

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

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

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

دينا غيراالسالم يبتغ ومن

 منه يقبل فلن

 الخاسرين من االخرت فی وهو

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

 .بود

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

 . ميکنند تکميل را قبل سل مطالب کدام

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

درس سوم

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

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

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

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

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

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

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

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

 معجزه مي نامند.



 به عنوان مثال:معجزه هاي حضرت موسي)ع(:

 تبديل شدن عصايش به ماري بزرگ-1

 نوري كه هنگام بيرون آمدن دست او از گريبان،همه جا را روشن مي كرد. -2

ت حضرت موسي در دوراني بود كه سحروجادو رواج داشت و كار او بايد برتر از معجزا

 ساحران وجادوگران مي بود.

 معجزه هاي حضرت عيسي)ع(:

 شفادادن بيماران ال عالج -1

 زنده كردن مردگان -2

معجزات حضرت عيسي در دوراني بود كه علم پزشكي پيشرفت زيادي كرده بود و پزشكان از 

 .بيماران عاجز بودندمداواي برخي 

 ژگي به نظر شما:حال با اين وي

 آخرين پيامبر الهي كه دينش براي تمامي زمان ها خواهد بود بايد چگونه معجزه اي بياورد؟

 آخرين معجزه نبوت:

 ويژگي هاي معجزه آخرين پيامبر الهي بايد به نحوي باشد كه:

 ند.هم مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف كن -1

 هم آيندگان معجزه بودن آن را بپذيرند. -2

 معجزه اصلي پيامبر اكرم)ص(:قرآن كريم است،معجزه اي از جنس

كتابخداوند بارها از مخالفان مي خواهد اگر در الهي بودن اين كتاب شك دارند يك سوره همانند 

 قرآن بياورند.

ْثلِهِ  مي گويند}قرآن را{به خداوند افترا بسته است.بگو اگر          اُْم َيقولوَن اْفَتراهُ قُْل َفاْتوا ِبسوَرٍه مِّ

 مي توانيد يك سوره همانند}قرآن{بياورند.

 و تأكيد خداوند براين است كه هيچگاه نمي توانند همانند قرآن بياورند.

 قُْل لَِئْن اْجَتَمَعِت ااْلِْنُس َواْلِجٌن          بگو اگر تمامي انس و جن جمع شوند

 أْن يأتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلقُْرآِن          تا همانند قرآن را بياورندَعلَي 

 ِبِمْثلِِه                            نمي توانند همانند آن را بياورند ال َيأتونَ 

 َولَو كاَن َبعُضُهْم لَِبْعِض َظِهيًرا        هرچند پشتيبان هم باش

 بررسي هريك از جنبه ها:



 كالم قرآن با ساير كلمات عربي متفاوت است. اعجاز لفظي: -1

ساختارموزون كلمه ها و جمله ها،شيريني بيان وزيبايي و رسايي تعبيرات با وجود اختصار سبب 

شده بود كه مشركين مردم را از شنيدن قرآن منع كنند.اين زيبايي لفظي سبب نفوذ اين كتاب در 

نشمندان و مردم را تحت تأثير دين اسالم قرار افكار و نفوس در طول تاريخ شد و بسياري از دا

 داد.

اعجاز محتوايي:محتواي اين كتاب ويژگي هايي دارد كه نشان دهنده آن است كه از قلم هيچ  -2

 دانشمندي تراوش نكرده است.

 ويژگي هاي محتوايي اين كتاب:

 الف( انسجام دروني در عين نزول تدريجي

 اهليتب( تأثير ناپذيري از عقايد دوران ج

 ج( جامعيت و همه جانبه بودن

 د( ذكرنكات علمي بي سابقه

سال نازل شدن آيات آيه است هيچگونه  23الف(انسجام دروني در عين نزول تدريجي: در طول 

تعارض  وناسازگاري ميان آيات وجود ندارد بلكه آيات دقيق تر از اعضاي يك بدن با يكديگر 

 هماهنگ اند.

يد دوران جاهليت: درهر دوره اي از زمان مجموعه اي از افكار و عقايد ب( تأثيرناپذيري از عقا

و آداب و رسوم كه به اصطالح فرهنگ ناميده مي شود مردم زمان خود را تحت تأثير قرار مي 

دهد،مثال فرهنگ مردم حجاز آميزه اي از عقايد نادرست وخرافي بود.قرآن كريم نه تنها از اين 

 ه با خرافات مبارزه كرد و به اصالح جامعه پرداخت.فرهنگ تأثير نپذيرفت بلك

( تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت: درهر دوره اي از زمان مجموعه اي از افكار و عقايد و 

آداب و رسوم كه به اصطالح فرهنگ ناميده مي شود مردم زمان خود را تحت تأثير قرار مي 

يد نادرست وخرافي بود.قرآن كريم نه تنها از اين دهد،مثال فرهنگ مردم حجاز آميزه اي از عقا

 فرهنگ تأثير نپذيرفت بلكه با خرافات مبارزه كرد و به اصالح جامعه پرداخت.

ج( جامعيت و همه جانبه بودن: قرآن كريم با وجود اين كه حدود پانزده قرن پيش نازل شده عالوه 

ط به زندگي مادي و معنوي بر مسائله مربوط به معنوي بودن  و آخرت به مسائل مربو

انسان،مسئوليت هاي اجتماعي و رابطه وي با انسان هاي ديگر سخن گفته و برنامه اي جامع در 

 اختيار قرار داده.

جاذبه زمين: قرآن كريم*خداوند آسمان ها را با ستون هايي كه  -1نمونه هايي از اين نكات علمي

 براي شما ديدني نيستند،برپا داشته است.*

ماَئ َبَنْيناها بايٍد َو إِّنا لَموِسعونَ ا -2  نبساط جهان: قرآن كريم*والسَّ


