نشست علمی  -پژوهشی
پیامبر اعظم

از دیدگاه قرآن و نهج البالغه

–

شماره نشست3 :
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :سرکار خانم طاهره حیدری مجد
تعداد شرکت کنندگان 051 :نفر
زمان :پنجشنبه مورخ 0310/18/55
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدی

 .0هماهنگي با گروه علمي تربیتي علوم قرآن و حدیث جهت معرفي استاد؛
 .5سفارش طراحي و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتي نشست؛
 .3اطالع رساني در سطح موسسه؛
 .4هماهنگي سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛
 .6پیاده سازی متن سخنراني استاد؛
 .7تهیه گزارش نشست.
 .8؛
 .9تهیه گزارش نشست.

اهم مباحث مطرح شده:
پیامبر اکرم

دارای ویژگی های بسیار واالیی هستند که در برخی از آیات قرآن بدان اشاره شده است .در

این بحث ،با ذکر برخی از ویژگی های شخصیتی حضرت محمد
علی

 ،آیاتی از قرآن و سخنانی از حضرت

که اشاره به همان ویژگی دارد بیان میگردد.
 .1پیامبر اکرم
-

 ،صراط مستقیم

سوره حمد :1یکی از مهم ترین ویژگی های مهمی که پیامبر داشته و در قرآن نیز به آن اشاره شده،
این است که اولین سوره قرآن ،حمد است .این سوره یکی از ویژگی های خاص پیامبر

بوده

که دو بار بر حضرت نازل گردیده است.
-

سوره یس /آیه :4-1
یس ﴿ ﴾۱یس[/یاسین] ()۱
وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ﴿ ﴾۲سوگند به قرآن حکمتآموز ()۲
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ ﴿ ﴾۳که قطعا تو از [جمله] پیامبرانى ()۳
عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ ﴿ ﴾۴بر راهى راست ()۴

-

سوره یس /آیه :11
وَأَنْ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ ﴿ ﴾۱۱و اینکه مرا بپرستید این است راه راست ()۱۱

 .2پیامبر اکرم
-

دارای عالی ترین قرب به درگاه الهی

سوره اسراء /آیه :1
سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ
آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ ﴿ ﴾۱منزه است آن [خدایى] که بندهاش را شبانگاهى از مسجد الحرام به
سوى مسجد االقصى که پیرامون آن را برکت دادهایم سیر داد تا از نشانههاى خود به او بنمایانیم که
او همان شنواى بیناست ()۱

این آیه اشاره به مسئله معراج پیامبر

دارد که در این سفر الهی ،نماز را به عنوان یك هدیه الهی برای امت

اسالمی به ارمغان آوردند.
-

سوره نجم /آیه :2
مَا ضَلَّ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ ﴾۲که هرگز دوست شما [= محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را
گم نکرده است()۲

 .۱اهدنا الصراط المستقیم

در شب معراج پیامبر

به عالی ترین درجاتی نائل می شوند که هیچ یك از پیامبران به این مقامات نائل

نشده اند.

 .۳صلوات مخصوص خدا بر پیامبر
-

سوره احزاب /آیه :61
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ ٰ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا ﴿﴾6۱خدا و
فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،بر او درود فرستید و سالم
گویید و کامالً تسلیم (فرمان او) باشید.

-

نهج البالغه /خطبه 65

-

نهج البالغه /خطبه 11

-

نهج البالغه /حکمت 512

 .4پیامبر اکرم
-

 ،دارای خلق عظیم و بهترین الگو

سوره قلم /آیه :4
وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ ﴿ ﴾۴و تو اخالق عظیم و برجستهای داری.

-

سوره احزاب /آیه :21
لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا ﴿﴾۲۱مسلّماً
برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود ،برای آنها که امید به رحمت خدا و روز
رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.

-

نهج البالغه /خطبه 161

-

نهج البالغه /خطبه 111

-

نهج البالغه /خطبه 252

-

نهج البالغه /نامه 1

-

نهج البالغه /نامه 25

-

نهج البالغه /نامه 26

-

نهج البالغه /نامه 51

-

نهج البالغه /نامه 65

 .5ارتباط تنگاتنگ پیامبر
-

با خدا

سوره نساء:15-12 /

وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ٰ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ ٰ مِن بَعْدِ
وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ ٰ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ ٰ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَکْتُم ٰ مِّن بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ ٰ وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ٰ فَإِن کَانُوا أَکْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ ٰ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ ٰ وَصِیَّةً مِّنَ اللَّهِ ٰ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ﴿﴾۱۲
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ٰ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا ٰ وَذَٰلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴿﴾۱۳
و برای شما ،نصف میراث زنانتان است ،اگر آنها فرزندی نداشته باشند؛ و اگر فرزندی داشته باشند ،یك
چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصیتی که کردهاند ،و ادای دین (آنها) .و برای زنان شما ،یك چهارم
میراث شماست ،اگر فرزندی نداشته باشید؛ و اگر برای شما فرزندی باشد ،یك هشتم از آن آنهاست؛ بعد
از انجام وصیتی که کردهاید ،و ادای دین .و اگر مردی بوده باشد که کالله [= خواهر یا برادر] از او ارث
می برد ،یا زنی که برادر یا خواهری دارد ،سهم هر کدام ،یك ششم است (اگر برادران و خواهران مادری
باشند)؛ و اگر بیش از یك نفر باشند ،آنها در یك سوم شریکند؛ پس از انجام وصیتی که شده ،و ادای
دین؛ بشرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین )،به آنها ضرر نزند .این سفارش خداست؛ و خدا دانا و
بردبار است.
اینها مرزهای الهی است؛ و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند( ،و قوانین او را محترم بشمرد)،
خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد میکند که همواره ،آب از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه
در آن میمانند؛ و این ،پیروزی بزرگی است!
-

نهج البالغه /خطبه 2

-

نهج البالغه /خطبه 22

-

نهج البالغه /خطبه 11

-

نهج البالغه /خطبه 161

-

نهج البالغه /خطبه 111

-

نهج البالغه /خطبه 126

-

نهج البالغه /خطبه 121

-

نهج البالغه /خطبه 206

 .6ارتباط تنگاتنگ پیامبر
-

با حضرت علی

سوره مائده /آیه 11
یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ
اللّهَ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿ ﴾۱۶اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ
کن و اگر نکنى پیامش را نرساندهاى و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه مىدارد آرى خدا گروه کافران
را هدایت نمىکند ()۱۶

-

سوره مائده /آیه 5

الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ اإلِسْالَمَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ
مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ﴿ ﴾۳امروز دین شما را برایتان کامل و نعمتخود را بر شما تمام
گردانیدم و اسالم را براى شما [به عنوان] آیینى برگزیدم و هر کس دچار گرسنگى شود بىآنکه به گناه
متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بى تردید خدا آمرزنده مهربان است ()۳

