پیامبران(ع) در قرآن

خذاًٍذ ثشای ّذایت ٍ ساٌّوبیی اًسبى ّب ،پیبهجشاى سا فشستبدُ است وِ تعذاد آًْب صیبد هیثبضذ .اص هیبى ایي پیبهجشاى تعذاد  26پیبهجش ًبم آًْب
دس لشآى روش ضذُ است.
 .1آدم 25 :ثبس.
 .2ادسیس 2 :ثبس.
ًَ .3ح 43 :ثبس.
َّ .4د 7 :ثبس.
 .5صبلح 9 :ثبس.
 .6لَط 27 :ثبس.
 .7اثشاّین 68 :ثبس.
 .8اسوبعیل  12ثبس.
 .9اسحبق 17 :ثبس.
 .10یَسف 27 :ثبس.
 .11ایَة 4 :ثبس.
 .12یًَس 4 :ثبس.
 .13ضعیت 11 :ثبس.
 .14هَسی 136 :ثبس.
ّ .15بسٍى 20:ثبس.
 .16داٍد 16 :ثبس.
 .17سلیوبى 17 :ثبس.
 .18الیبس 2 :ثبس.
 .19الیسع 2 :ثبس.
 .20دٍلىفل 2 :ثبس.
 .21عضیش 1:ثبس.
 .22صوشیب 7 :ثبس.
 .23یحیی 5 :ثبس.
 .24عیسی 33 :ثبس.
 .25یعمَة 16 :ثبس.
 .26هحوذ ـ صلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلّن ـ  5 :ثبس.
اص ثیي پیبهجشاى حضشت هَسی ثیطتش اص ّوِ اسوص دس لشآى آهذُ است ٍ عصیض ووتش اص ّوِ دس لشآى اسوص آهذُ است .
اص ثیي پیبهجشاى ً 5فش اص آًْب اص پیبهجشاى اٍلَالعضم ّستٌذ ،وِ عجبستٌذ اصًَ .1 :ح .2 ،اثشاّین .3 ،هَسی .4 ،عیسی .5 ،هحوذ ـ صلی اهلل علیِ ٍ
الِ ٍ سلّن ـ .
هعجضات پیبهجشاى
پیبهجشاى ثشای اثجبت ادعبی خَد وِ اص عشف خذاٍىد آهذُ اًذ ٍ پیبهجش الْی ّستٌذ ،هعجضاتی داضتِاًذ ٍ هوعوَالً هعجضات پیبهجشاى ّوبٌّگ ثب
علَهی ثَدُ است وِ دس آى صهبى پیطشفت داضتِ است.
 .1عیسی :هعجضات حضشت عیسی دس لشآى عجبستٌذ اص:
الف :سبختي ٍ خلك وشدى پشًذُ اص گِل « .أًَِّی أَخْلُكُ لَىُنٕ هِيَ الغِّیيِ وَْٓیٕئَِِ الغَّیٕشِ فَأًَْفُخُ فِیِِ فَیٓىَُىُ عَیٕشاً ثِإِرْىِ اللَِِّ »[]1؛ هي اص گل چیضی ثِ ضىل
پشًذُ هیسبصم سپس دس آى هیدهن ٍ ثِ فشهبى خذا پشًذُای هیگشدد.

ة :ضفب دادى ثیوبسیّبی العالج ٍٓ« :أُثٕشِئُ الْأَوْوِٓٓ ٍٓ الْأَثٕشَظٓ»[ ٍ]2ثِ ارى خذا وَس هبدسصاد ٍ هجتالیبى ثِ ثشظ (پیسی) سا ضفب هیثخطن.
ج :صًذُ وشدى هشدگبى ٍٓ « :أُحٕیِ الْوَٕٓتی ثِإِرْىِ اللَِِّ»[ ٍ ]3هشدگبى سا ثِ ارى خذا صًذُ هی وٌن.
د :خجش دادى اص خَسدًی ّبیی وِ دس خبًِ رخیشُ وشدُاًذ ٍٓ«:أًَُجِّئُىُنٕ ثِوب تَأْوُلَُىَ ٍٓ هب تَذَّخِشٍُىَ فِی ثٔیَٔتِىُنٕ»[ ٍ ]4اص آًچِ وِ هیخَسیذ ٍ دس
خبًِّبی خَد رخیشُ هیوٌیذ ،ثِ ضوب خجش هیدّن.
ّـ  :سخي گفتي دس گَْاسُ « :فَأَضبسٓتٕ إِلَیِِٕ لبلَُا وَیٕفٓ ًُىَلِّنٔ هٓيْ وبىَ فِی الْوْٕٓذِ صٓجِیًّب»[ ( ]5هشین ) ثِ اٍ اضبسُ وشد گفتٌذ  :چگًَِ ثب وَدوی وِ
دس گَْاسُ است سخي ثگَیین ؟
 .2هَسی  :هعجضات حضشت هَسی عجبستٌذ اص :
الف :یذ ثیضب ٍٓ« : ،أَدٕخِلْ یٓذٓنٓ فِی جٓیٕجِهٓ تَخْشُجٕ ثٓیٕضبءٓ هِيْ غَیٕشِ سَٔءٍ»[ ٍ ]6دستت سا دس گشیجبى داخل وي ٌّ ،گبهی وِ خبسج هی ضَد سفیذ ٍ
دسخطٌذُ است .
ة :اطدّب ضذى عصب« :فَأَلْمی عٓصبُٔ فَإِرا ِّیٓ ثُعٕجبىٌ هٔجِیيٌ»[( ]7هَسی) عصبی خَد سا افىٌذ ًبگْبى اطدّبیی آضىبس ضذ .
ج :ضىبفتي دسیب تَسظ عصب « :فَإٍَٔحٓیٌٕب إِلی هَٔسی أَىِ اضْشِةٕ ثِعٓصبنٓ الْجٓحٕشَ فَبًْفَلَكَ»[ ]8ثِ هَسی ٍحی وشدین عصبیت سا ثِ دسیب ثضى ٍدسیب ّن
ضىبفتِ ضذ.
 .2پیبهجش اسالم (ظ) هعجضات پیبهجش اسالم ـ صلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلّن ـ دس لشآى عجبستٌذ اص:
الف .لشآى« :لُلْ لَئِيِ اجٕتَوٓعٓتِ الْإًِْسٔ ٍٓ الْجِيُّ عٓلی أَىْ یٓأْتَُا ثِوِثْلِ ّزَا الْمُشْآىِ ال یٓأْتَُىَ ثِوِثْلِِِ»[ ]9ثگَ اگش اًسبىّب ٍ پشیبى اتفبق وٌٌذ وِ ّوبًٌذ
ایي لشآى سا ثیبٍسًذّ ،وبًٌذ آى سا ًخَاٌّذ آٍسًذ .
ة .هعشاج« :سٔجٕحبىَ الَّزِی أَسٕشی ثِعٓجٕذُِِ لَیٕالً هِيَ الْوٓسٕجِذِ الْحٓشامِ إِلَی الْوٓسٕجِذِ الْأَلْصٓی»[ ]10پبن ٍ هٌضُ است خذایی وِ ثٌذُاش سا دسیه ضت اص
هسجذالحشام ثِ هسجذااللصی ثشد.
ج .ضك الموش ٍٓ«:اًْطَكَّ الْمَوٓشُ»[ ٍ ]11هبُ اص ّن ضىبفت.
[ . ]1سوره آل عمران ،آیه .49
[ . ]2سوره آل عمران ،آیه .49
[ . ]3سوره آل عمران ،آیه .49
[ . ]4سوره آل عمران ،آیه .49
[ . ]5سوره مریم ،آیه .29
[ . ]6سوره نمل ،آیه .12
[ . ]7سوره اعراف ،آیه .107
[ . ]8سوره شعراء ،آیه .63
[ . ]9سوره اسراء ،آیه .88
[ . ]10سوره اسراء ،آیه .1
[ . ]11سوره قمر ،آیه .1

سبیت اًذیطِ لن

