
 

 

 بررسی تطبیقی نبی در قرآن و عهدین

 2مهدی سازندگی سالم والمسلمینحجةاال، 1)ایران( سادات نوعی باغبان: اشرفنویسندگان

 30/1/1393پذیرش:                            30/6/1392دریافت: 

 چکیده 

این زمینه وجود  مراجعه به منابعی که در چنین باهم و ،عهدین به استناد قرآن و مقالهدر این 

یین و به تحقیق تع ،مورد نبوت و وحی را در ايمبانی مشترک و ویژه -ویژه تفاسیره ب -رددا

هایی واسطه ا،انبی ، به این نتیجه رسیدیم کهعهدین سنجی قرآن واین هم . درستپرداخته ا

 افراد دیگر قدیم این واژه بر عهد ولی در؛ کردندکه کالم خدا را به این جهان نازل می بودند

طول  که در افرادي حواریون مسیح و به رسوالن و جدید، انبیا عهد در و؛ شداطالق می نیز

که نکته دیگر این .شوداطالق می، رسانندبه مردم می و، کنندرا دریافت می پیغام خدا ،زمان

در عین قدیم است.  عهد از مشترکات قرآن و ،خداوند هارادو انتخاب نبی برحسب مشیت 

را قدیم این موضوع  عهد؛ اما ورزدتأکید می می بودن نبوت براي نبیئبر داکریم قرآن حال، 

عهدین  مشترکات قرآن و وکمال جز از لحاظ مراتب فضل وتفاوت انبیا .پذیردنمی

 ازتعالیم انبیا .کنداشاره میانبیا عهدین به وجوب اطاعت مردم از قرآن و .است

 و قیامت و حیات جاوید نیز از نقاط توحید چنینو همعهدین است؛  مشترکات قرآن و

قدیم در معناي معجزه  علماي عهد انشمندان مسلمان ود .جدید است عهد اشتراک قرآن و

 دانند، برخی ازکه خداوند را مبدأ معجزات میهدین ضمن اینع قرآن و .اشتراک عقیده دارند

                                                           

، ایران قم، العالمیة، المصطفی جامعة حدیث، و قرآن دانشکده حدیث، و قرآن گروه ارشد، کارشناسی هایدوره پذیردانش -1
noei@yahoo.comhozeh_ 

، ایران قم، العالمیة، المصطفی جامعة حدیث، و قرآن دانشکده حدیث، و قرآن گروه پژوهشی دبیر -2
mahdi@gmail.comsaz 
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 قرآن و .که به اذن خداوند باشددهند؛ مشروط بر اینمی معجزات را به نفوس پیامبران استناد

عصمت عملی و اعتقادي انبیا از د. پذیرنوحی می عهدین، عصمت انبیا را در دریافت و ابالغ

پیامبري که  کند؛می یاد کلیم اهلل ه عنوانب موسی عهدین از قرآن و .اختصاصات قرآن است

 آگاهی فرابشري و نوعی وحی، ؛قدیم عهد دیدگاه قرآن و از مشهور است. ،معجزه تعددبه 

 اشراقات درونی پیامبر اشفات وحاصل مک و ،غیبی است هیک آموز ملکوتی و ،تعلیم قدسی

نکته  .عهد قدیم نیست پذیرش قرآن و مورد، عیسی مکاشفه مخصوص خدا در .نیست

که این عمل توسط وحی  ،است رهایی بشر نجات و مشترک شرایع الهی، هنقطکه، آخر این

موجب پیامبران  هوسیل ، دستورها و شرایع نازل شده بهو عهد قدیم قرآن گیرد. درانجام می

 .رهایی است نجات و

 نبی، عهدین، انجیل، تورات قرآن،: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

اش برگزیده هکه خداوند بر بند، گزینش الهی داللت داردنوعی  بهقرآن  نبوت در

 ،سعادت مسیر تکامل و بندگان را در کردار تا اخالق و کندمعارفی را وحی می

شخصی که از  از این رو هر (١8٤, ص. ٢, ج١٤١١)طباطبایی, . هدایت فرماید رهبري و

عرفانی سخن می طریق کشف و شهود یا از و ،کهانت یا پیشگویی یا روي سحر

 .گوید، نبی نیست
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شد؛ مانند شامل می گوناگونی را که افراد ،قدیم، واژه نبی معناي عامی داشت عهد در

به  بودن این افراد . پیامبرهاي مذهبیرهبران سنت و درویشان، مأموران مذهبی گویان،غیب

 (٣٢8, ص. ١٣٦8)آشتیانی,  .استآینده  گذشته یا دادن از خبر دادن یا سبب اعالم کردن، ندا

داند. می و واالتر منسوب به نبوت، برتر از افراد قدیم، مقام پیامبران واقعی را عهد

 که ازودند؛ نه اینمنزلت ب پادشاهان، داراي مقام و میان مردم یا نزد گونه افراد دراین

 .سوي خداوند برگزیده شده باشند

که به وسیله  که وحی مسیحی را -شدحواریون اطالق می رسوالن و م بر، هجدید، انبیا عهد در

پیغام  ،طول زمان افرادي که در و هم بر -رساندندمی به دیگران نیز ،یافته بود ظهور مسیح یعیس

 (٢8, ص. ١99٥المللی کتاب مقدس, )انجمن بین رسانند.میو به مردم  ،کنندرا دریافت می خدا

، بیننده خواب و رؤیا، پیشگورود، از جمله: هاي مختلفی به کار میبراي نبی واژه در تورات

علم  که با روشی خارق عادت براي دیدن و آنان اشخاصی بودند. رائی به معناي نگرنده و بیننده

  (٤0٥, ص. ١٣٧٧)هاکس,  گشتند.می منور جانب خدا لم است، ازها عاآن بر بر اشیایی که فقط خدا

این نتیجه به دست می ،تعریف واژه نبی کتاب مقدس در از بررسی آیات قرآنی و

 اشتراک و اختالف دارند.  ،دو در وجه تسمیه نبی که هر ،آید

میبرگزیده  طریق خداوند که از، کتاب آمده: انبیاي الهی اشخاصی بودند دو در هر

 نمودند. به مردم ابالغ می و ،عنوان وحی دریافته معارفی را با و، شدند

 که افراد ،عهدین داراي عمومیتی است وجه اختالف آن است که واژه نبی در

شامل ، هاي دیگرطریق پیشگویی و راه اعالم کردن از دادن و مختلفی را به سبب خبر

گفتند از جانب خدا پیغام  و، ت کردندکه به دروغ ادعاي نبو شود؛ حتی افرادي رامی

 .حالی که قرآن مدعیان باطل را نبی نخوانده است اند، درآورده
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 انتخاب نبی در قرآن و عهدین -1

بوده  خداوند اراده حسب مشیت و که انتخاب نبی بر، عهدین آمده است و قرآن در

  (١8-١9: ١8, تثنیه٧٥)حج،  است.

 کتاب مقدس آمده است:  در
طرف  نبی از ،زمانی و ؛طرف خدا بوده مستقیم از ه صورتخاب گاهی باین انت

 .شده استبه نبوت مسح می نبی دیگر

 د: گویانتخاب نبی می مورد در -دانشمندان یهودي از -میمون بنموسی
متصل نبوت نداشت؛ بلکه گاهی  و مستمر طول عمرش به طور یک نبی در

ی مرتبه عالی نبوت را و زمانی مرحله که گاه طورشد. هماننبوت از او قطع می

 و ،طول عمرش داشت در مرتبه عالی را یک بار تر ازآن را دارا بود. چه بساپایین

که نبوتش قطع تا این پایین بود همرحل بر چه بسا و، گردیدقطع می سپس از او

 (٤0٤, ص. ٢, ج١9٧٤بن میمون, )ا شد.می

 از و ،عمرش نبی آخر تا؛ شدرگزیده میکسی که براي مقام نبوت ب قرآن، نظر از

مجاهدت  کوشش و تالش و اثر بر ،نبوت پیامبران پیش از زیرا؛ گناه مصون بود و خطا

نبوت به سبب  بعد از و، نفس به عصمت اکتسابی رسیده بودند راه مبارزه با در

 در؛ رفتندنزدیک گناهان نمی هرگز که، شدندداراي عصمتی می ١برهان رب همشاهد

 که نبوت قطع گردد. شدندنتیجه عملی مرتکب نمی

نه به این صورت که نبوت یک  است؛ اما معتقد به تفاوت درجات انبیاکریم قرآن 

 .نبی روزي قطع گردد

                                                           

 .٢٤یوسف،  -١
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 درجات انبیا در قرآن و عهدین -2

یک سطح  کمال در مراتب فضل و نظر که انبیا از ،قرآن آمده است کتاب مقدس و در

  (٢؛ اول سموئیل، باب٥:٥, تثنیه: ٢٥٣)بقره،  .اندگري برتري داشتهبرخی بر دی و ،نبوده

پیامبري است که به کلیم اهلل معروف شده  موسی ،شده عهد قدیم ذکر چنین درهم

مفسران قرآن  و (٧-١٢: 8)اعداد ، کندمی یاد به نوعی نبی برتر او قدیم از عهد است.

  (١٤١, ص. ٢, ج١٤١١)طباطبایی, . دداننانبیاي اولواالعزم می یکی از رایشان ا

خداوند با او روبرو سخن  زیرا ؛پیامبران است ههم موسی برتر ازدر عهد قدیم آمده، 

 (٦-8: ١٢)اعداد  خواب و رؤیا سخن گفته است. انبیا در حالی که با دیگر گفت؛ در

 و در قرآن و ،هاي قرآن آمده استسوره از سوره ٣٦ در حضرت موسیداستان 

 قدیم به فراوانی معجزات، ممتاز و برجسته شده است. عهد

آخرین  زیرا او ؛ستا انبیا ههم از مسیح به مراتب باالتر جدید، دیدگاه عهد از

موقت براي بخشش  پیام خداست. مسیح خدایی است که به طور مژده و مکاشفه و

 به شکل بشر و ،قالب انسان تجسم یافته و در ،آدمیان به زمین نزول کرده هگناهان اولی

و  ،خیزدقبر برمی سپس از ؛شودمصیبت کشته می و تحمل درد پس از درآمده است. او

سمت راست پدرش که هم ماهیت اوست، بر  و در ،کندمی دوباره به آسمان صعود

 (٥-١٢: ٢0)رومیان . نشیندتختی می

 ایشان عهدین است. مشترک مفسران قرآن و نظردهنده، نقطهبه معناي نجات عیسی

بودن او اختالف « کلمه»معناي  کدام در ولی هر ؛کلمه خداست، جدید عهد قرآن و در

 مقدس، و یهودیان نیز بر اساس کتاب ،کندرا نفی می الوهیت مسیح کریم، قرآن .دارند

 .له اعتقاد ندارندئبه این مس
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 پیامبران اولوالعزم -2-1

 گروه براي تنها پیامبران از يبسیار. است نبوده و عمومی جهانی پیامران، همه رسالت

  .اندشده خاصی برانگیخته قوم یا

 اجتماعی شریعت، کتاب آسمانی و احکام پیامبر صاحب انبیا، تنها پنج در میان

 . و پیامبر اسالم عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی تن پنج این. اندبوده

. اندداشته جهانی رسالتی که ١شود،م برده مینا «اولوالعزم» نام به از این پنج تن در قرآن کریم

 اند.داشته جهانی و رسالتی عام و دعوتی ،ه استشدنمی محدود خاصی به گروه هاآن دعوت

 آنان همانند. اندزیستهمی مردمان در میان بوده، و بشر از جنس پیامبران الهی همه

 است، الهی پایدار سنت ینا. خفتندمی دیگران همانند و آشامیدندمی خوردند،می غذا

 با واال پیامبري نیز مسیح. شود برانگیخته رسالت به کسی ها،انسان میان از پیوسته که

 .هاستانسان همه همانند انسانی اما نظیر؛بی و کراماتی معجزات

 نام پیامبران در قرآن -2-2

 یشترینب با گرامی اسالم پیامبر. است آمده از پیامبران نفر ٢٥ کریم نام قرآن در

 حضرت نام هر چند است؛ شده واقع خطاب بسیار، مورد هايقرینه با و اشاره

  .است شده برده انبیا از همه بیش موسی

 ،«مسیح» نام مرتبه با یازده ،«عیسی» اسم با مرتبه ٢٣ مسیح حضرت نام قرآن، در

 وقایع سبب به انبیا این نام استعمال کثرت .است آمده «مریم ابن» وصف با مرتبه دو و

 .قرار گیرد مسلمانان عبرت مورد بایدمی و داده، رخ آنان زمان در که است، مهمی

                                                           

 .٣٥ر. ک: احقاف،  -١



 77/ بررسی تطبیقی نبی در قرآن و عهدین

 

 هاياندیشه از برتر و نامتناهی غیر محسوس، یگانه، خداي را معبود پیامبران همه

و  خدا همان در واقع مطلوبی که کمال انتخاب را به اند، و آدمیکردهمی معرفی بشري

  .خواندندمی فرا است، عالی هايارزش و اصول همه سرچشمه و فضیلت مبدأ کمال،

 روح مخالف را پذیرد، و آننمی را -القدسروح پدر، پسر و -تثلیث عقیده اسالم،

 یا خدا نه شده، معرفی پیامبر خدا عیسی حضرت و انجیل، در قرآن. داندمی توحید

 .ستخدا نشانه عیسی، غیر طبیعی آفرینش چنینهم .خدا فرزند

  :است چنین آمده و شده، اعتراض مسیحیان عقیده این به مجید در قرآن

که بنده مسیح از این (١٧٢)نساء، ؛ «لَّن یَسْتَنکِفَ الْمَسِیحُ أَن یَکُونَ عَبْداً لِّلَّهِ»

 .ورزدهرگز ابا نمى ،خدا باشد

 به نبوت رسول مکرم اسالم بشارت  عیسی -2-3

 و کنند،می ابالغ خود زمانه مردمان به را الهی پیام و ند،دار مشترک اهدافی الهی پیامبران

 . کندمی داريپرچم را توحید راه آنان از بعد که هستند، پیامبري نویدبخش خویش، از بعد

در قرآن . شد ختم پیامبر خاتم به آغاز شد، و ،آدم حضرت از داستان این

 کریم چنین آمده است:

رْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُم مُّصَدِّقًا لِّمَا وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَ»

 ( ٦)صف، ، «بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ

ه من فرستاده خدا ب !اى فرزندان اسرائیل :و هنگامى را که عیسى پسر مریم گفت

اى و به فرستاده ،کنمتورات را که پیش از من بوده تصدیق مى ،سوى شما هستم

 .بشارتگرم ،آید و نام او احمد استکه پس از من مى
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 در انجیل بشارت به رسول مکرم اسالم -2-4

 کریم چنین آمده است: قرآن در

 پیامبر نام( ١٥٧)اعراف، « الَّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ»

 . یابندمی نوشته و انجیل، تورات در مسیحیان و یهودیان را امی

 انجیل و تورات در حضرت آن نام ،در عصر پیامبر شود کهمی روشن آیه از این

 و مکه مدینه اطراف در که بسیاري و مسیحیان یهودیان است، در غیر این صورت بوده

از  پیامبر اگر و بده، نشان ما به را خود اسم: گفتندمی و ه،آورد را خود کتاب بودند،

 . دادندمی نشر افراد آن را موضوع ماند،می عاجز کاري چنین

 در. داشتند اعتراف خویش، در منابع حضرت نام وجود بر آنان از بسیاري چنینهم

 یابیم.می حضرت آن ظهور بر روشنی اشارات هنوز نیز کنونی انجیل و تورات

 ارمیاي تورات، کتاب است. در نبوت انجیل، و تورات در پیامبر صفات از یکی

  :است شده موعود چنین نوشته پیامبر مورد نبی، در
گوناگون،  هايسرزمین اند، دربارهآمده و من از تو قدیم، پیش از که انبیایی

 -شالوم درباره که پیامبري اند؛ اماکرده نبوت بالیا و جنگ نیز و عظیم ممالک

 آن خواهد شد که شناخته یافت، تحقق کالمش که کند، هنگامیمی نبوت -سالم

 محمد با تنها منطبق -روم کلیساي پیشین أسقف -داود عبداألحدپیامبر از نظر 

, ٢8)کتاب ارمیاي نبی )تورات(, فصل  .است فرستاده خداوند حقیقتاً. بنابراین است

 (8-١0ص. 

 که دهد،مى خبر شخصى از خود از بعد سىعی حضرت اناجیل، نقل برحسب

 خواهد بود.  باقى همیشه براى و حکومتش ابدى شرعش
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 : گویدمى و کرده، معرفى هدایت هاىراه عموم کننده را بیان محمد حضرت «یوحنا انجیل»
 را هاآن تحمل طاقت اکنون لیکن بگویم، شما به دارم نیز دیگر بسیار چیزهاى و

 هدایت راستى جمیع به را شما آید، -راستى روح یعنى -او چون ولى ندارید؛

 سخن است، شنیده چهآن به بلکه کند،نمى از خود تکلم زیرا که خواهدکرد؛

 (١٦, باب ١98٥)انجیل یوحنا, داد.  شما خبر خواهد به و از امور آینده خواهدگفت،

 به خود را مو کال :گویدمى جمع کنیم، که توراة با بشارت را عبارات اگر این

خواهد گفت؛  ایشان به او امر فرمایم، به چهو هر آن گذاشت، خواهم دهانش

 که است، تطبیق قابل با پیغمبرى صفات این یافت که خواهیم (١8)سفر تثنیه, باب 

 : است او فرمودهدرباره  قرآن

 (٣-٥)نجم، ؛ «الْقَُوى دِیدُشَ عَلَََّمهُ *یُوَحى َوحْیٌ  ِإال هُوَ إِنْ *اْلهَوَى َعنِ یَنْطِقُ وَمَا»

 به که است، خداوند از جانب گویدمى چهآن بلکه گوید؛نمى سخن خود از پیش

 است. آموخته او به و شده، وحى او

و  نبوت یعنى -قرار خداوند که است، مقرر کرده عیسى دیگر حضرت در جاى

 : گفت ایشان عیسى به شد؟ خواهد منتقل کسى چه ذریه به -اسحاق ذریه از کتاب
 همان کردند، رد معمارانش را که سنگى کهاین ایدهرگز نخوانده مگر در کتب

 از. است و در نظر ما عجیب آمد، خداوند از جانب این است؟ شده زاویه سر

 که امتى به شده، از شما گرفته خدا ملکوت که گویم،را مى شما جهت این

 (٢١, باب ١89٥, )انجیل متیشد.  خواهد عطا بیاورند، اشمیوه

اسماعیل  ضرتح اکرم رسول جد کردند، رد را او قومش که کسى است، واضح

 .باشدمى اکرم رسول شده، یاده عبارات در سنگ از منظور و است، ابراهیم فرزند
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 : چنین نقل کرده است جابر به نقل از پیامبر اسالم مطلب این در تأیید

 مِن لِبنةٍ موضعَ إلَّا وأجمَلَهُ فَأحسَنَهُ بُنیاناً بَنَی رَجُلٍ کَمَثَلِ األنبیاءِ ومَثَلُ مَثَلی»

 وُضِعَت هال: ویَقولونَ لَهُ ویُعجِبُونَ بِهِ یَطوفُونَ النَّاسُ فَجَعَلَ زوایاهُ مِن زاویةٍ

  (٤8, ص. ١9٦٥)ابراهیم خلیل,  .«النَّبیینَ خاتمُ وأنا اللبنةُ اللِّبنةُ فأنا هذه

 کرد، نیکو را و آن ساخت را ساختمانی که است، کسی مانند پیامبران و سایر من

 و مردم گذاشت، باقی آن زوایاي از یکی در را خشت یک و جاي نمود، و کامل

 این آیا گویند:و می شدند، اشو شیفته پرداختند، آن اطراف در کردن طواف به

 هستم. پیامبران خاتم و من خشتم، آن من پس شود؟نمی گذاشته خشت

 : نویسدمى الشریف ودبنمحم

قال للحواریون حین  ان االربعة الذین کتبوا االناجیل قد اتفقوا على ان عیسى»

رفع الى السماء: انا ذاهب الى ابى وأبیکم والهى والهکم وابشرکم بنبى یأتى من 

بعدى اسمه الپارقلیط وهذا االسم هو باللسان الیونانى وتفسیره بالعربیة محمد 

؛ 1«أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِی مِن یَأْتِی بِرَسُولٍ وَمُبَشَِّرًا»: تاب العزیزقال اهلل فى ک

 (٣١٣, ص. ١١١9, الشریف)

 به که موقعى عیسى اند،نوشته را چهارگانه هاىانجیل که کسانى همه اتفاق به

 و شما پدر و خدایم و پدر سوى به من: گفت حواریون به رفت،مى آسمان

 آید، کهمى از من بعد که دهم،مى بشارت پیغمبرى به را شما و روم،مى خدایتان

 محمد عربى به آن معنى و یونانى، است اسمى این و است، او پارقلیط نام

 مسیح عیسی قول از که است، مجید قرآن گفته همان به اشاره این باشد، ومى

 .است احمد او نام که خودم، از بعد پیامبر به را شما دهممى بشارت: گوید

                                                           

 .٦صف،  -١
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 بسیار معنى به که پریقلیطوس، یونانى اصل از سریانى است اىکلمه پارقلیطا؛

 هایىانجیل در ولى است؛ احمد یا محمد آن عربى ترجمه و است، پسندیده و ستوده

 اند،دانسته پاراقلیطوس کلمه از مشتق را پارقلیطا یافته است، نگارش اسالم از بعد که

 (١٣، ص. ١، ج١٣٦٤خر االسالم، )ف .است دهنده تسلى معناى به که

 معنى به شده، و گرفته پارقلیطوس از پارقلیطا نیز کلمه کنونى فارسى هاىانجیل در

 :است آمده یوحنا انجیل چهارده فصل در رود.می به کار دهنده تسلى
 تسلى و کنم،مى سؤال پدر از من و دارید، نگاه مرا احکام دارید، دوست مرا اگر

 این... بماند شما با همیشه تا کرد خواهد عطا شما به دیگر -اپارقلیط -دهنده

 یعنى -دهنده تسلى لیکن بودم؛ شما با وقتى گفتم، شما به را سخنان

 تعلیم شما به را چیز همه او فرستد،مى من اسم به را او پدر که -القدسروح

 آورد.  خواهد شما یاد به گفتم شما به چهآن و داد، خواهد

 نروم اگر زیرا مفیداست؛ شما براى من رفتن که گویم،مى راست اشم به و من

 چون لیکن (١٦, باب ١89٥)انجیل یوحنا, آمد؛  نخواهد شما نزد دهنده تسلى

 که راستى روح یعنى آید؛ فرستم،مى شما نزد پدر از جانب را او دهنده که تسلى

 )همان(داد.  خواهد شهادت من بر او گردد،مى صادر پدر از

پارقلیطا،  از بگویند مقصود اند، کهکرده پافشارى انجیل مفسرین چند هر

 شخص براى که امتیازاتى و در عالمات و تحلیل تأمل اندک با ولى است؛ القدسروح

 القدس،روح با موعود پارقلیطاى تطبیق که شودمى اند، روشنذکر کرده بشارت مورد

 .است ناپذیرامکان و قبول غیر قابل جهاتى از

 

 



82  /(PURE LIFE, Vol.2.No.2, (Ramadan Mubarak 1436. Tir 1394. July. 2015 

 :که دهد،مسیح مى از پس ظهور کسى از بشارت گذشته آیات

 به او روحانى عظیم شخصیت و بوده، مسیح رفتن به و منوط مشروط آمدنش -١

 تابش و ظهور منظور به عیسى رفتن که است، واالتر و برتر مسیح از اىاندازه

 .است بوده مفید و سودمند بسیار بشریت، براى فروزان خورشید آن

 و شخصیت جهان، انقراض و تا همیشه براى که است، دیگرى قلیطاياو پار -٢

 (٥٥٥, ص. ١8, ج١٤١٤)حر عاملی,  .کند حکومت بر بشریت آیینش

 آن و خواهد کرد، بیان را او هاىناگفته و تکمیل، را مسیح آیین پارقلیطا -٣

 بخشید. خواهد شکوه و جالل را حضرت

 را او آمدن مسیح کهآن از لحاظ باشد، القدسروح د،موعو پارقلیطاى باشد که بنا اگر بنابراین،

 مرد آسمانىبزرگ آن نبوت است، دانسته در عصر خود ممتنع را بودنش و خود کرده، رفتن به مشروط

خداست،  و انبیاى الهى اقدس بین حضرت واسطه و وحى حامل ،القدسروح زیرا بود؛ خواهد محال

 خویش رفتن نیز چون و است، داشته مالزمت و مصاحبت آنان با اولوالعزم پیغمبران بعثت در طول که

 . است کرده معرفى از خود تربزرگ را پارقلیطا در نتیجه مفید خوانده، وى منظور آمدن به را

در  که وحى حامل فرشته آیدمی الزم باشد، القدسهمان روح پارقلیطا باشد بنا اگر

  .باشد فراتر آنان از لتشمنز و مقام است، الهى انبیاى رساننامه حکم

 فرد که شودمى بیان شد، روشن گذشته آیات و بشارات پیرامون چهآن مجموع از

 کننده تکمیل و تربزرگ وى از که مسیح، حضرت از پس است پیغمبرى بشارت، مورد

 زعامت و ریاست داراى که اوست، کتاب و او شخص کننده تصدیق و شریعت،

 قدس ساحت یعنى گردد؛ مسیح عظمت و جالل موجب و بوده، بشریت ابدى روحانى

 (٢٢٣, ص. ١٣8٧)صادقی, سازد.  مبرا و گناه نقص از شوائب را حضرت آن
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 در قرآن و عهدین اوصاف پیامبر اکرم -3

  :فرمایدمی پیامبر در وصف خداوند متعال

 مَِّنْهُمْ فَریقاً وَإِنََّ نَآءَهُمْأَبْ یَعْرِفُونَ کَمَا یَعْرِفُونَهُ الْکِتَـبَ ءَاتَیْنَـهُمُ الََّذِینَ»

 آنان به آسمانى کتاب که کسانى (١٤٦)بقره، ؛ «وَهُمْ یَعْلَمُونَ الْحَقََّ لَیَکْتُمُونَ

 را حق از آنان ]ولى[ جمعى شناسند،مى خود فرزندان چونهم را او دادیم،

 .کنندمى کتمان آگاهانه

 و انجیل در تورات صحابشو ا خدا رسول صفت این، :فرمودند صادق امام

و  یهود -کتاب نمود، اهل مبعوث رسالت را به خداوند پیامبر خاتم که زمانى. است

( ١٣8, ص. ١, ج١٣٧0)عروسی حویزي,  ورزیدند، او کفر به نسبت شناختند؛ اما او را -نصارى

 :فرمود خداوند که گونههمان

 ها آمد که اونهنگامى پیامبر نزد آ (89)بقره، ؛ «بِهِ کَفَرُوا عَرَفُوا مَا جَاءَهُمْ فَلَمََّا»

 .شدند او کافر و به بودند، شناخته را

 : فرمود که شنیدم، صادق از امام: گویدمى راشد معمربن
  .نگریست را او دقت و به رسید، خدا رسول خدمت نفر یهودى یک

  دارى؟ حاجتى چه! یهودى اى: حضرت فرمود

 تکلم او با خدا که پیامبرى آن عمران؟ بنموسى یا ىبرتر تو آیا :گفت یهودى

 او براى را دریا عصایش به وسیله و نمود، نازل بر او را و انجیل و تورات کرد

 افکند.  سایه او بر ابر وسیله به و شکافت،

 : فرمودند پیامبر

 که گویم،مى( در جوابت)و لیکن  کند، خودستایى بنده که خوشایند نیست

 : کند، گفت خود توبه از خطاى خواست وقتى حضرت آدم
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 حق به! خدایا ؛«لِی غَفَرْتَ لَمََّا مُحَمََّدٍ وَآلِ مُحَمََّدٍ بِحَقَِّ أَسْأَلُكَ إِنَِّی اللََّهُمَّ»

  .نمایى مرا عفو خواهمتو مى از محمد، و آل محمد

 را پذیرفت. اشتوبه خداوند نیز

  گفت: د،ترسی در دریا شدن از غرق وقتى نوح حضرت

 به خدایا! ؛«الْغَرَقِ مِنَ أَنْجَیْتَنِی لَمَّا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ أَسْأَلُكَ إِنِّی اللَّهُمَّ»

 . دهى نجات شدن از غرق مرا کنممى تو درخواست از محمد، آل و محمد حق

  .داد نجات را او نیز خداوند

  :گفت آتش داخل در ابراهیم حضرت

 حق به! خدایا ؛«مِنْهَا أَنْجَیْتَنِی لَمَّا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ أَسْأَلُكَ إِنِّی مَّاللَّهُ»

 . دهى نجات از آتش مرا که خواهممى از تو محمد، و آل محمد

  .نمود گوارا و او سرد براى را نیز آتش خداوند

 نمود، ترس احساس و در خود انداخت، زمین را به عصایش وقتى موسى حضرت

 : گفت

محمد و  حق به! خدایا؛ «آمَنْتَنِی لَمَّا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِحَقِّ أَسْأَلُكَ إِنِّی اللَّهُمَّ»

  .گردانى مرا ایمن نمایم کهدرخواست مى از تو محمد، آل

 نترس، (٦8)طه، ؛ «الْأَعْلَى أَنْتَ إنََّك تَخَفْ لَا» :اوفرمود به خداوند متعال

 .برترى تو سلماًم

 نبوت و منبه  و کرد،مى درک مرا و داشت حضور امروز موسى اگر یهودى! اى

  .نداشت او حال به نفعى هیچ نبوتش و ایمان آورد،نمى ایمان من

 زمان مهدى، که نام به کرد ظهور خواهد شخصى من ذریه از! یهودى اى

 نماز او سر پشت و آید،می فرود او یارى براى مریم بنعیسى خروجش

 (98, ص. ١٣8٤)شعیري,  .خواندمى
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 لزوم اطاعت از انبیا -4

کس که سخنان  هر و ،اطاعت از انبیا واجب است: کتاب مقدس آمده است قرآن و در

 کند. نبی را نپذیرد، خداوند او را مجازات می

  :کتاب آمده است چنین در هر دوهم
 (١٥و١8: ١9؛ تثنیه ٦٤)نساء، . کندحفظ میو خداوند او را  ،نبی مکلف به ابالغ است

 :گویدکتاب مقدس میالبته 
اي انجام معجزه نیزاین راه  و در ،ها باشدپرستش بت هپای نبی دعوتش بر اگر

  (١8: ٢0؛ ١-١٣: ١٧)تثنیه . دهد، او و پیروانش باید مجازات گردند

 .چنین مطلبی وجود ندارددر حالی که در قرآن کریم 

 جزه از دیدگاه قرآن و عهدیناستناد مع -5

  :اندمعناي معجزه گفته یهود در دانشمندان مسلمان و
)ابن کمونه,  کند.با انجام آن صدق گفتارش را ثابت می عملی است که پیامبر

 (٧, ص. ١9٦٧

که حکایت از حضور و قدرت  ،اي است ویژهجدید، مکاشفه از دیدگاه عهدمعجزه 

 عالقه و محبت اوست.  وجود و هخداوند دارد و اثبات کنند

و  ،دهدپایان خدا را نشان میکه لطف بی ،محبت مبناي اظهار معجزه عملی است بر

 -به بعد ٧: ١١, لوقا ٣)مرقس, باب  که به عیسی مسیح ایمان آورند.، سازدمی دیگران را توانا

و نمی ،ستندخواهاي بیشتري میمسیح براي افرادي که معجزهالبته  (١١, ص. ١٣٥٦تیسن, 

  (١٢-٣8: ٣9)متی  کرد.خواستند به او ایمان آورند، معجزه نمی
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که مسیح خواسته باشد ناتوانی  ،از این رو معجزه در مسیحیت به این معنی نیست

هاي بلکه معجزه عملی است الهام یافته از نشانه ؛مردم را از انجام دادن آن نشان دهد

 است. جهت ایمان آوردن مردم به خداوند در، که هاي فراوان خداقاطع و بخشش

اما اعمالی  ؛آمده مستقیم الهی به شمار همداخل ،گانهبالهاي ده قدیم معجزات موسی و عهد در

  (٢و8: ١١)دوم پادشاهان  به آنان نسبت داده شده است. ،شدن آب اردن براي ایلیا و الیشع چون باز

اما با بیان این سخن  ؛نسبت دادهانجام معجزاتش را به خدا  مسیح ،عهد جدید در

 یاد کرده است. ،قدرتی را که خداوند در این باره به او داده بود ،«من اراده کنم»که 
 (١١:٢0, لوقا ١-٤١: ٤٢)مرقس 

مستقیم از مبدأ وجود صادر  که به طور، داندمعجزاتی را فعل خدا میکریم قرآن 

 اما ؛پیامبر نزول قرآن بر یضا، وب شده باشد؛ مانند تبدیل شدن عصا به اژدها، ید

گرو  که ظهور آثارش در ،دهدمعجزات را به خود پیامبران نسبت می برخی دیگر از

کردن نابینا و زنده کردن  هاي شفاي بیمار، بیناخداست؛ مانند معجزه هاذن و اجاز

 ١.توسط حضرت عیسی مردگان

 در کتاب مقدس و قرآن تکمله: تفاوت معجزات مسیح

 هیچ ٢یوحنا انجیل روایت به که نحوه تولد اوست، بنا عیسی حضرت معجزه تیننخس

 زیرا است؛ شناختهنمی را حضرت مادر کتاب، این مؤلف گویی و است، نشده آن از ذکري

 ٣.نکرده است ذکر را عیسی اسم هرگز ولی کرده، اشاره مریم به کتاب این در بار نه

                                                           

 .٤9ر. ک: آل عمران،  -١

 .١١: ٢یوحنا ر. ک:  -٢

 .٢٧ و دوبار نیز ٢٦ و دوبار ٢٥: ١9 نیز و ١٢ ،٥ ،٣ ،١: ٢ از: یوحنا است ارتعب بار نه این -٣
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 ظهور داستان به ،«اهلل کلمة» و «کلمه» درباره هکوتا غنوصی یک مقدمه از بعد کتاب

و  است، نیاورده میان به او سخنی شهادت و از گرفتاري ولی پرداخته؛ دهنده تعمید یحیی

 این و است، نبوده مهم او براي یا است؛ نداشته خبر نیز موضوع این از که است معلوم

 او و رفت، او نزد یسیع حضرت بگوید آن از بعد که گفته، آن براي را هم داستان

 شهادت امر این بر و شده، نازل عیسی بر حضرت که دید کبوتري شکل به را القدسروح

 حضرت. آوردند ایمان عیسی به حضرت یحیی شاگردان از تن دو نتیجه در و است، داده

  (٥0: ١یوحنا ) .داد خواهد رخ بعد به حاال از من معجزات که گفت هاآن نیز به عیسی

 چه براي او بفهمند همه که باشد، او رسالت کلی گربیان باید معجزه نخستین اًقاعدت

 نیست. چنین است؛ اما آمده مردم میان به چه براي است، پسرخدا اگر یا شده؛ مبعوث

 ارزش،بی و پست دنیایی، است مطابق با روایت اناجیل، کاري او معجزه اولین

 توانندمی نیز به راحتی فروششراب لمالیزغ یا فروشعرق قاراپت که است کاري

 تقسیم مدعوین میان و ببرد، عروسی مجلس به شراب خمره چند یعنی انجام دهند؛

 که شراب، به است آب خمره چند تبدیل اشمعجزه اولین عیسی لذا حضرت. کند

 (٤٤: ١یوحنا ) .است داده انجام ١قانا نام به ايدهکده در عروسی یک در جمعیتی براي

 در که است، عیسی حضرت وارونه معجزه سازي،شراب معجزه این تر ازبعجی

 است:  آمده انجیل
 با دید انجیري درخت راه، در شد. و گرسنه گذشتمی راهی از عیسی حضرت

 خداي این اما بخورد؛ آن از چیزي تا رفت آن نزد دارد، میوه که پنداشت سبز، هايبرگ

  ببیند. توانستنمی را ترطرف آن قدم چند تیو ح بود، کرده اشتباه مسیحیان دوم

                                                           
1. Cana 
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 کرد، نفرین آن به و شد عصبانی ندارد، میوه درخت دید و شد، نزدیک وقتی لذا

 درخت نتیجه در و خورد، نخواهد میوه تو از کسهیچ ابد تا پس این از که

 (٢0-٢٤ و ١٢-١٤: ١١ مرقس ,٢٢: ٧و  ١8-٢0: ٢١ متی)خشکید.  درنگبی

 گوید: می متی نجیلا در چنینهم
 هاآن عیسی حضرت و بودند، شده مردم اذیت موجب دیوانه دو وجود در دیوها

 شدند، دیوانه هاخوک آن که فرستاد، خوک ايگله به خودشان درخواست به را

 ( ٢8-٢٣٢: ٢١ متی)شدند.  هالک و انداختند دریا به را خود و

  در این مورد، مطرح است: پرسش دو

 هاخوک این. پروردندنمی را هاو آن دانستند،می و حرام نجس ار خوک یهود، -١

  اند؟بوده ملتی چه به متعلق جادر آن

 کرد؟ هالک را مردم هايخوک هادیوانه نجات براي چرا -٢

 که را کسی و کرد، وارونه معجزه حواري، ١پطرس نیز رسوالن اعمال در کتاب

 که کرد توبیخ بود، داده حواریون به را آن بهاي از نیمی و بود، فروخته را خود ملک

 مردند، درنگبی دو هر و کرد نفرین را زنش و او و نیاوردي؟ را ملک پول تمام چرا

 (١-١١: ٥اعمال رسوالن ). بودند آورده ایمان اینان که حالی در

 حواریون همه و پطرس -یهود کاهنان پیشواي -کهنه رئیس که ،آمده باب در همین

 . اندخورده شالق شدند که هم خوشحال بلکه و نکردند، کاري هاآن و زد، شالق را دیگر

 و حضرت مریم عیسی حضرت با شود انجیل، مقایسه و مریم این مسیح حال

 ٢اند.که به عظمت و در مقام دریافت وحی و الهام یاد شده قرآن، در

                                                           
1. Saint Peter 

 .٢٣-٢٥ر. ک: مریم،  -٢
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 عصمت پیامبران از دیدگاه قرآن و عهدین -6

 عملی ، عصمتدر دریافت و ابالغ وحیعصمت پیامبران از دیدگاه قرآن و عهدین 

گیرد، که در ادامه به بررسی اجمالی اعتقادات مورد بررسی قرار می در انبیا و عصمت

 شود:ها پرداخته میآن

 عصمت در دریافت و ابالغ وحی -6-1

و  ،باشندابالغ وحی داراي عصمت می عهدین، انبیا در دریافت و دیدگاه قرآن و از

تحت نظارت  ؛اي که به مردم ابالغ گرددمرحله شود تازمانی که آغاز میوحی از 

 ١ندارد. جز ابالغ وحی ايچارهنیز و نبی  ،پروردگار است

گفتار خود را به خدا نسبت داده  عیسیحضرت  ،جدید عهد درمرتبه  ٦٢٢٣

 (٢٣: ٢, سموئیل ١و٤: ١٢ارمیا  ,٢٦-٢8)جن، . است

 عصمت عملی -6-2

 نویسد: میچنین  ،قرآن عصمت در مفهوم این نوع از هربارد عالمه طباطبایی
مبارزه با نفس  تداوم در مجاهدت و تالش و کوشش و اثر آوران وحی برپیام

عمل صالح و  تکرار اثر و بر ،کردند شأنیت مقام عصمت را پیدا قابلیت و ،اماره

آن اطاعت  زکه پیوسته ا، آنان به وجود آمد اي درراسخه هدوري از محرمات، ملک

را که  و به مدد این تهذیب نفس و انتخاب راه هدایت، برهان رب ،شدمی صادر

 (١٣9, ص. ٢, ج١٤١١)طباطبایی,  ٢.نوعی از علم شهودي است، مشاهده کردند

                                                           

 و... 9طه،  -٥١مریم،  -٥9نمل،  -٤٧ص،  -١٣٢ر. ک: آل عمران،  -١

 .٢٤ر. ک: یوسف،  -٢
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زیرا از دیدگاه  ؛کندمی عصمت عملی انبیا تأکید آیات مختلف بر در کریم قرآن

آخرت یاري  و دنیا آنان را در خداوند و، گارندانعام پرورد انبیا مورد هدایت و ،قرآن

 ١مصون هستند. خطا گناه و آنان از رو، این نماید. ازمی

 وجود ،قرآن آمده است ن مفهوم که دره آقدیم ب عهد در عصمت عملی انبیا

هایی را به پیامبرانی مانند نوح، گناهان و زشتی اقدیم آشکار زیرا عهد ؛ندارد

 هاي یاددر حالی که در قرآن نسبت ٢نسبت داده است، نابراهیم، لوط و هارو

 . شده وجود ندارد

 و ،انسان ولی چون او؛ گناه استبی و معصوم ،مسیح :معتقدند جدید مفسران عهد

 فراطبیعی او طبیعت الهی و هر چندهاي بشري بود، دچار وسوسه شد؛ داراي ویژگی

 .زندب که از وي گناهی سر شدمانع از این می

 صمت در اعتقاداتع -6-3

 ظاهر مفسران به آیاتی که اعتقادات هستند. دیدگاه قرآن، پیامبران داراي عصمت در از

 اند. تضاد است، پاسخ گفته این عصمت در با هاآن

شود، اصراري چنان که بر روي دایمی بودن نبوت نبی تأکید نمیقدیم هم عهد در

 داراي دیدگاه قرآن کریم، انبیاي الهی؛ اما از نیز بر این نوع از عصمت وجود ندارد

 تا کودکی ابتداي از امامان و شیعیان معتقدند: انبیا رو این از هستند، مقام عصمت

  .باشندعمر، معصوم می پایان

                                                           

 .١0٣نس، یو -٥١غافر،  -88و89انعام،  -٦9نساء،   -٦و٧ر. ک: فاتحه،  -١

 .٣٢, خروج، باب 9-٢0: ٢٥ ,١0-١٢: ٢0, ١9-٣0: ٣8پیدایش , ٧-١٦: ١٧یوحنا ک:  ر. -٢
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 است: شده اقامه دلیل دو نظریه این براي

 دلیل عقلی -6-3-1

 شود یکینم شده، واگذار او به بشري و هدایت رهبري مسؤلیت که کسی نظر عقل از

 در او چون دهد؛ او دست به و فراموشی اشتباه هر نوع باشد، که معمولی انسان

 احکام آید، پیش هر کدام در اشتباهی اگر است، لذا وحی بازدهی و دریافت معرض

 شود.رسانده می و تفهیم مردم به اشتباه تشریع، به و الهی

 دلیل نقلی -6-3-2

 است: ساخته مبرا پلیدي و رجس هرگونه را از بیت اهل اکرم و تطهیر، پیامبر آیه

 وَیَُطهَِّرَکُمْ اْلبَیْتِ أَهْلَ  الرَِّْجسَ َعنکُمُ لِیُذِْهبَ اللََّهُ ُیرِیدُ إِنََّمَا َورَُسولَهُ الَلَّهَ وَأَطِعْنَ »

 که نیست این جز. کنید پیروي رسولش و از خدا فقط (٣٣)احزاب، ؛ «تَطْهِیرًا

 را شما و نماید، برطرف بیت اهل شما از را ديپلی هرگونه خواهدمی خدا همواره

 گرداند. پاکیزه و پاک و معاصی گناهان همه است از شایسته کهچنان

 و پیامبر از خود اطاعت با مترادف را پیامبر بیت اهل از اطاعت آیه، این در خداوند

 قرار داده است. مراد از این آیه این است، که:  -محمد حضرت -خود
از  خداوند و پیامبرش عصمت چونهم پیامبر بیت اهل ايبر امر عصمت

 (١٥0 ص., ١٣٤٣ ,)تیجانیاست.  شده شمرده و حتمی جانب خداوند، امر الزم

از  و کار، الزمه را عصمت معصومین روایات و کریم قرآن و سلیم بنابراین عقل

 .داندمی امامان و انبیا مقام
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 دینوحی بر پیامبران از دیدگاه قرآن و عه -7

  .کار خداوند است دیدگاه قرآن، نبوت و رسالت بخشی از ازوحی 

 تا مخاطب وحی تشریعی و گزیندها برمیخداوند اشخاصی را از میان انسان

است که  تنها وجود پیامبر حقایق واالي حیات باشند، و آیات کالمی و هگیرند

 م غیب را داراست؛ واستعداد رویارویی مستقیم با شعاع وحی و دریافت واقعیات عال

 ابالغ کامل وحی به سایر هواسط به دیگران واگذار نماید تا توانداین رسالت را نمی او

 (٣٢, خروج، باب 9-٢0: ٢٥, ١0-١٢: ٢0, ١9-٣8: ٣0)پیدایش . مردم گردند

 عنوانی نفی شده، رسالت حواریون نیز بنابراین، چون در قرآن الوهیت عیسی به هر

  .پذیرفته نیست ،جدید مطرح است دعه گونه که درآن

که  ،اندگرفته حواریون عیسی به طور مستقیم متعلق وحی خدا قرار :در قرآن آمده است

 (١٥ـ١٦: 8 دانیال ,٦ـ8: ١٢ اعداد ,٥١)شوري،  اند.این آیه به معناي الهام گرفته مفسران، وحی را در

در  و ،مان جریان داشتهاي است که از دیرزعهدین، وحی پدیده دیدگاه قرآن و از

 اي از آن آشکار شده است. اي جلوههر دوره

و هرگز  ،پایه و اساس نبوت و از امور ضروري و بدیهی شرایع الهی است ،وحی

 .عالم طبیعت شناخت امري طبیعی نیست که بتوان آن را به کمک ابزارهاي علمی در

اي که وحی مقوله، نداین زمینه اشتراک موضوعی دار در کریم قدیم و قرآن عهد

 و پذیرنتیجه تجربه و در ،ممکن است غیر، است که شناخت ماهیت آن براي بشر

براي  چگونگی آن تنها تعریفش امکان ندارد و ماهیت و و تصور و ،تکراري نیست

 .انددریافت نموده که آن را ،اشخاصی درک شدنی است
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بلکه  ؛گنجدالب الفاظ نمیق در سوي انبیا وحی از هوصف حال مشاهد بنابراین،

 هاست. انسان آن، قابل عرضه بر و دستاورد فقط رهاورد

 ،این رو وحی کردند. ازکه کالم خدا را به این جهان نازل می، هایی بودندانبیا واسطه

و فرایند مکاشفات و  ،اي غیبی استملکوتی و آموزه -یآگاهی فرابشري و تعلیمی قدس

 .پیامبر نیست هت گرفته از اندیشه و عرفان و تجربئا نشی ؛اشراقات درونی پیامبر

اما او را وحی  ؛پذیردمی عیسیحضرت  جدید این مسائل را براي پیامبران پیش از عهد

کنندگان وحی مسیحی تلقی دریافت حامالن و را رسوالن پس از او و، داندالهی متجسد می

که عطاي نبوت را به مؤمنان مسیح  داندآن می هشایست القدس راچنین روحهم کند؛می

: ٤ خروج ,٢٥حدید،  ,١٥غافر،  ,٢٥انبیاء،  ,١: ٧ تسالونیکان دوم ,١: ٧ قرنتیان اول ,١٥9)نساء،  .ببخشد

 (١-١٥شمس،  ,٢0 -٢٧ لوقا ,٤-١٣: ١٤ قرنتیان دوم ,١-١٥0: ٢ مزمور ,١٥-٢8: ٢9 تثنیه ,٣-٢0

 به طور رتباط خاص با پیامبراین ا قدیم، خداوند در عهد از دیدگاه قرآن و

قوانین مورد  احکام و معارف و و ،گویدوحی سخن می هفرشت هیا به وسیل ؛مستقیم

  ١دهد تا آن را به مردم ابالغ کند.مأموریت می و به او ،کندمی بشر را به او القا نیاز

 دانند. ازوحی مکتوب الهی به روایت بشري می کتاب را آن علماي کتاب مقدس،

لباس  و ،نازل شده« کن» که به امر ،، قرآن تجلی تکلم الهی استکریم یدگاه قرآند

فعل  ،الفاظ عربی تنزیل قرآن در گرفته است. از این رو به خود عبارات را الفاظ و

یعنی نزول ؛ عیسیحضرت  مخصوص خدا در هقرآن، مکاشف و قدیم عهد .خداست

 .پذیرندنمی ت انسانی رائهی در خدا

 

                                                           

 .١١ابراهیم،  -٧٥ر. ک: حج،  -١
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 و وحی را، دارند محتواي وحی اشتراک نظر و چیستی مفاد عهدین، در وقرآن 

قوانین زندگی، مسائل  خداشناسی، خداپرستی، نبوت، بیان احکام و :شامل محورهاي

 . دانندمی قیامت اخالقی، پرستش خداوند و

حیات  قیامت و هو با اناجیل در زمین است، توحید مشترک هقرآن با تورات در زمین

نیز از جمله مشرکات قرآن و  موضوع رجعت مسیح .اشتراک موضوعی دارندجاوید 

 (١: ١٥ تیموتائوس اول - ٣: ٢١ پطرس )اول اناجیل است.

 بخش بودن وحیتکمله: نجات

 قدیم و قرآن، دستورها و عهد است. در رهایی بشر مشترک شرایع الهی، نجات و هنقط

 رهایی است. و موجب نجات پیامبران هشرایع نازل شده به وسیل

قرآن پیروي از شریعت حضرت  در و شریعت موسی تورات، پیروي از در

 .موجب رستگاري و نجات دانسته شده است محمد

را براي مردم  جان خود زیرا او؛ مسیح سبب نجات است ایمان به جدید عهد در

 و ،گردندمی واقع به سوي خدا باز او در گرفتن از تعمید ایمان آورندگان با کرد. فدا

و زندگی  ،آلود دست کشندکه از زندگی گناه گرددهدایت الهی مردم را رهنمون می

 (٧-١٢: ١0 قرنتیان )اول اي داشته باشند.خداپسندانه پاک و

نهادي که اکنون ادامه  و ،پایان پذیرفته است دیدگاه قرآن، وحی تشریعی انبیا از

مکاشفات فردي، به هیچ  اشراقات و ولی الهامات و ؛وجود ندارد ،وحی باشده دهند

ت. قدیم اس عهد اشتراک قرآن و هفردي اختصاص ندارد. این عقیده، نقط زمان و
  (٢٣9ص.  ,٦ج, ١٤١١ ,)طباطبایی
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القدس همواره و روح، دنیاي امروز ادامه دارد گوید: وحی درمی جدید عهد

برخورداري از  هواسط بخشد. انبیا و معلمان بهداران میعطایاي خویش را به ایمان

 .کنندبه کلیسا خدمت می ،وحی

 گیرینتیجه -8

 تکیه الهى انبیاى و همبستگى همه بر پیوند از بیش قرآن آسمانى، هايکتاب در میان

 است. نموده بازگو را ادیان آن و مشترک کلى و اصول کرده،

 قرآن م،کنی مقایسه قرآن را با فعلى و انجیل تورات و دقت انصاف دیده با اگر

 تاریخى، مدارک بر اساس زیرا است؛ آسمانى کتب و مستندترین کریم معتبرترین

 احکام، مواعظ، تاریخ، از اىمجموعه است؛ دسترس در اکنونهم که و انجیلى تورات

 و است، شده آورىجمع هاقرن در طول و تدریج به که است، دیگران و نظرات آداب

 .ستا درآمده مقدس هاىکتاب صورت به

 معارف هاآن در هر چند است؛ برده بین را از کتب این واقعى و ارزش اصالت این

 .شودمى دیده و عرفانى اخالقى عالى و مطالب

بنابر . است نیز بسیار فعلى و اناجیل و تورات اسالم موارد مشترک حال در عین

  قرار داد. مالک را قرآن باید و سایر ادیان، اسالم مشترکات به دستیابى براى این

پیامبران،  -اسالم یهودیت، مسیحیت و -سه دین هر مجموع باید گفت که در در

در این ادیان، ما  ایشانآشنایی با نقش  مورد احترام هستند. شناخت دقیق این افراد و

  کند.را در فهم بهتر این ادیان کمک می

ه تنها در شناخت بهتر از بیان موارد تشابه و افتراق، نعهدین،  قرآن و انبیا در همقایس

 .وگوهاي بین ادیانی باشدتواند موضوعی مناسب براي گفتبلکه می ؛نقش دارد این انبیا
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