نامهاوصفاتپیامبراسالم(ص)درقرآن


پیاهثز اسالم(ص) در ًشد خداًٍد دارای هقاهی تا عظوت است ٍ تز دیگز پیاهثزاى الْی تزتزی دارد.
اسن هثارك پیاهثز ـ صلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلّن ـ در قزآى پٌج تار آهدُ است مِ یل تار تا ًام احود ـ صلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلّن ـ ٍ چْار تار
تا ًام هحود ـ صلی اهلل علیِ ٍ الِ ٍ سلّن ـ آهدُ است مِ در آیات سیز هیتاشٌد.
 ٍٓ« .1هٔثٓشِّزاً تِزَسَٔلٍ یٓأْتِی هِيْ تٓعٕدِی اسٕؤِٔ أَحٕوٓدٔ»[ ٍ« ]1تشارت دٌّد تِ رسَلی مِ تعد اس هي هی آید ٍ ًام اٍ احود است.
 ٍٓ« .2ها هٔحٓوَّدٌ إِالَّ رٓسَٔلٌ قَدٕ خَلَتٕ هِيْ قَثٕلِِِ الزسل»[« ]2هحود فقط فزستادُ خداست ٍ پیش اس اٍ فزستادگاى دیگزی ًیش تَدًد.
« .3ها ماىَ هٔحٓوَّدٌ أَتا أَحٓدٍ هِيْ رِجالِنُنٕ ٍٓ لنِيْ رٓسَٔلَ اللَِِّ ٍٓ خاتَنٓ الٌَّثِیِّیيَ »[« ]3هحود پدر ّیچ یل اس هزداى شوا ًیست ٍلی رسَل خدا ٍ ختن
مٌٌدُ ٍ آخزیي پیاهثزاى است».
 ٍٓ « .4الَّذِیيَ آهٓيٍُا ٍٓ عٓوِلَُا الصَّالِحاتِ ٍٓ آهٌَُٓا تِوا ًُشِّلَ عٓلی هٔحٓوَّدٍ »؛[ ٍ ]4مسایي مِ ایواى آٍردًد ٍ مارّای شایستِ اًجام دادًد ٍ تِ آًچِ تز
هحود ًاسل شدُ ایواى آٍردًد.
« .5هٔحٓوَّدٌ رٓسَٔلُ اللَِِّ»[]5هحود فزستادُ خداست.
اها صفات پیاهثز در قزآى:
 .1اٍل الوسلویي :سَرُ اًعام ،آیِ .163
 .2اٍل الهؤهٌیي  :سَرُ شعزاء ،آیِ .51
 .3اٍل العاتدیي :سَرُ سخزف ،آیِ .81
 .4تزّاى :سَرُ ًساء ،آیِ .174
 .5تشیز :سَرُ سثاء ،آیِ .28
 .6خاتن الٌثیي :سَرُ احشاب ،آیِ .40
 .7داعیاً الی اهلل :سَرُاحشاب ،آیِ .46
 .8رحوِ للعالویي :سَرُاًثیاء ،آیِ .107
 .9رحین :سٍرُ تَتِ ،آیِ .128
 .10رسَل :سَرُ آل عوزاى ،آیِ .144
 .11رسَل اهلل :سَرُ فتح ،آیِ فتح.
 .12رسَل هثیي :سَرُ سخزف ،آیِ .29
 .13رسَل مزین :سَرُ حاقِ ،آیِ .40
 .14رئَف :سَرُ تَتِ ،آیِ .128
 .15سزاج هٌیز :سَرُ احشاب.46 ،
 .16شاّد :سَرُ احشاب ،آیِ .45
 .17شْید :سَرُ تقزُ ،آیِ .143
 .18صاحة :سَرُ ًجن ،آیِ .2
 .19طِ :سَرُ طِ ،آیِ .20
 .20عثداهلل :سَرُ اسزاء ،آیِ .1
 .21هثشز :سَرُ اسزاء ،آیِ .105
 .22هدثز :سَرُ هدثز ،آیِ .1
 .23هذّمز :سَرُ غاشیِ ،آیِ .21
 .24هشهل :سَرُ هشهل ،آیِ .1
 .25هٌذر :سَرُ رعد،آیِ .7

ً .26اصح اهیي :سَرُ اعزاف ،آیِ .68
 .27الٌثی :سَرُ اًفال ،آیِ .43
 .28الٌثی االهی :سَرُ اعزاف ،آیِ .158
ً .29ذیز :سَرُ َّد ،آیِ .12
ً .30ذیز هثیي :سَرُ عٌنثَت ،آیِ .50
ٍ .31لی :سَرُ هائدُ ،آیِ .55
 .32یس (یاسیي) :سَرُ یس ،آیِ.1
[ . ]1سَرُ صف ،آیِ .6
[ . ]2سَرُ آل عوزاى ،آیِ .144
[ . ]3سَرُ احشاب ،آیِ .40
[ . ]4سَرُ هحود ،آیِ .2
[ . ]5سَرُ فتح ،آیه .29
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