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نظیر ایجاد کرد در اهلل علیه و اله که در تاریخ بشریت تحولی بیجریان زندگی پیامبر اکرم صلی
پیگیری است. علم و اطالع از جریان زندگی آن حضرت عالوه بر آیه آیه قرآن کریم، قابل

فرد که باالترین دهد، آشنایی با شخصیتی منحصربهاینکه ما را در بستر نزول آیات قرار می
نماید. کتاب حاضر به بخشی از جریان زندگی پیامبر اعظم ه بشریت است را حاصل میاسو

اهلل علیه و اله در تفسیر المیزان اشاره دارد که عالمه طباطبایی به بهانه شرح آیات به آن صلی
اهلل ترین رخدادهای زندگی پیامبر صلیعنوان برجستهتوان بهاند. از مطالب یادشده میپرداخته

 .یه و اله یاد کردعل

بررسی و تحلیل برخی بیانات عالمه طباطبایی درباره « برخی رویدادهای زمان پیامبر»کتاب 
 که قرآن نیز آن را به نص صریح خویش بیان فرموده است.  باشدوقایع دوران پیامبر می

 بیان رویکرد قرآن به و  بیان علت بدگمانی برخی علما به تاریخ ،تعریفی از تاریخ نقلی
 تاریخ 

 و علت و غرض وقوع آن داستان مباهله 
 معراج پیامبر 
 شق القمر 
 تغییر قبله 
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 بیان اجمالی وقایع هفت سال بعد از هجرت 
ت است که قرآن آن را مطرح نموده و برخی وقایع زندگی اسوه بشری مرورمطالعه این وقایع، 

 ها قرار داده است.برای همیشه مایه ذکر انسان

 دالیل بدگمانی علما به تاریخ چیست؟ .1
 رویکرد قرآن به تاریخ چگونه است؟ .2
 ای است؟واقعه و مربوط به چهآمده آیه مباهله در کدام سوره  .3
اشکاالت و شبهات مطرح در عدم انطباق آیه مباهله با اهل بیت علیهم السالم و شریک  .4

 شود؟نبودن ایشان در دعوت چگونه پاسخ گفته می
 غرض از مباهله چه بود؟ .5
 آیه معراج در کدام سوره مطرح شده است؟ .6
 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در معراج چه چیزی دیده است؟ .7
 زمان وقوع معراج چه زمانی بوده است؟ .8
 آیا معراج دو بار اتفاق افتاده است یا یک بار؟ .9

 یا جسمانی؟ است روحانی بوده ،معراج .10
 ای واقع شده است؟شق القمر به چه معناست؟ آیا چنین معجزه .11
چرا بعد از آمدن معجزه شق القمر و عدم ایمان، همانند سایر اقوام عذاب نازل  .12

 نشد؟
 قرآن پیرامون تغییر قبله سخن گفته است؟کدام آیات  .13
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پاسخ ارائه شده از سوی خداوند به اعتراض یهودیان مبنی بر تغییر قبله مسلمین  .14
 چه بوده است؟

 فواید فردی و اجتماعی وجود قبله چیست؟ .15
در هفت سال اول بعد از هجرت چه وقایعی میان مسلمین و یهودیان اتفاق  .16

 افتاد؟

 ساختار وجودی جامعه از منظر دین .1
 از نبوت تا امامت .2
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