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معجزه های رسل عبارت از آن امور خارق العاده ایست که بدست نبی و رسل صادر گردیده و باین
واسطه استدالل می نماید که او از جانب حق تعالی برای صالح و فالح مردم مؤظف شده است .
معجزه های رسل اکثراً عبارت از آن چیزی بوده که اکثراً مردم در عصر خود متوجه به آن بوده و
آنرا موجب فضیلت و برتری میدانستند .
چنانچه درعصر موسی علیه وصلی نبینا الصواة و السالم مردم به سحر وجادو گری عالقه یی زیادی
داشتند .
بنآ حق تعالی موسی ( ع ) را عصا و ید بیضی داد که از عصا او اژدها ساخته می شد و دست
مبارک او بمثل مهتاب شب چهارده روشن میگردید .
چنانچه همه مردم عاجز ماندند که بمثل موسی (ع) اظهار فضل و برتری نمایند و چون دیدند که این
کار از قدرت بشر فوق بوده اکثر آنها ایمان آوردند و به دساتیری او پیروی نمودند .
هکذا چون در عصر عیسی ( ع ) مردم به طبابت متوجه بودند و طبابت را موجب فضیلت و
برتری میدانستند خداوند تعالی عیسی (ع) را چنان معجزه داد که کور های مادرزاد را هم بینا و
مرض برص را معالجه می نمود و حتی مرده ها را زنده و از خاک گل شامپرک ذی روح میساخت
که در نتیجه مردم به فضل او متوجه گردیدند .
و چون در عصر حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم ادب و ادبیات مقام شامخ داشت و ادبا و فضال
توجه مردم را جلب نموده بودند .
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خداوند تعالی به حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم عالوه از معجزات دیگری در فصاحت و بالغت
قرآن کریم را نازل نمود  .که باندازه یک سوره و پارچه کوچک قرآن کریم تمام فصحاء و بلغا
نتوانستند کالمی را ایراد نمایند  .در نتیجه اقرار و اعتراف کردند که فصاحت و بالغت قرآن کریم از
طاقت و قدرت بشر به مراتب فوقتر است .
باید بگویم که  :فصاحت و بالغت به منطق و گفتن تعلق دارد و نطق را فصل ممیزه انسان از
سایر حیوانات معرفی نموده اند.
پس اعجاز قرآن کریم بزرگتر از همه اعجاز ها است و اعجاز با دوام و پایه داری بود که در هیچ
عصر احدی هم به مثل فصاحت و بالغت قرآنکریم و کالم خدا را ایراد کرده نمی تواند .
بلی ؛ اگر به فهمیم که فصاحت و بالغت کالم و مقام قرآنکریم در آن کدام است  ،ضرور اعتراف
خواهد کنیم که از سویه بشر فوق است و نیز اگر در احکام قرآن کریم دقیق شویم و به رمز های
آن معرفت پیدا کنیم  ،می بابیم که قرآن کریم معجزه واقعی بود  .و راهنمونی آن برای همه بشر
در هر عصر و زمان نافع است  ،حتی برتری بهتری و منفعت خواهی آن در هیچ عصر ابتکار خود
را از دست نمیدهد.
یادداشت :
فرق بین معجزه و کرامت  :معجزه آن امر خارق العاده ایست که توسط نبی و رسول صادر میشود و
مردم از آوردن بمثل آن عاجز می مانند و کرامت هم امر خارق العاده ایست لیکن به توسط تابع و
پیرو نبی و رسول ظاهر میگردد و تایید رهنمایی رسول و نبی را میکند.
درعلم عقاید و عقیده بکرامت اولیا تایید شده مگر بشرطیکه ولی باشد نه جوگی ؛ زیرا جوگی
ها اکثر عام فریبی ها را دارند و به فریب های خود و جهت منافع شخصی حجم خرافات را زیاد
مینماید  .پس باید دقیق باشیم تا به مقیاس نهضت عامه فرق کرامت ،جوگ و جادوگر را نمایم.
ادامه دارد
*****
داکتر سعید افغانی
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