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 7827ـ حزٍف  1948ـ کلوات  123تعذاد آیات 

 114ٍ  17، 12 هذًیهکّی جش آیات ی ُ  سَر

 ًاسل شذُ است(« یًَس»ی  )بعذ اس سَرُ

 نامگذاری

پیاهبز لَم عاد ٍ سزگذشت اٍ با لَم خَد کِ  ًام حضزت َّدهٌاسبت  بِ

کِ با تواهی  هیاى آهذُ ٍ با ایي اهتیاس رکِ بِی هبا ( ایي سَر67ُتا  57یات )آدر 

ی علٌـی   یاری پزٍدگار یکتا اعالم جْاد ٍ هبارسُ تٌِ ٍ بِ اًگز خَد یکلَم طغی

 شذُ است. گذاریًاه« َّد»اسن کٌذ بذیي  هی

 ل و خواصئفضا

اش ٍ پـاد  ،ایي سَرُ را بخَاًـذ ی کِ است کس تٍیار ىایواس سزٍر عال

ایواى آٍردًـذ ٍ کسـاًی    َّد پیغوبز ٍ سایز پیاهبزاى تعذاد کساًی کِ بِ ثَابی بِ
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حسـا  ٍی آسـاى    ... ّا را اًکار ًوَدًذ خَاّـذ داشـت ٍ رٍس لیاهـت    آى ِـک

 1.بَد ّذخَا

عِ ایي سَرُ را بخَاًذ ودر ّز ج هزٍی است ّز کس اس حضزت اهام بالز

گزداًذ ٍ  حك تعالی اٍ را در رٍس رستاخیز با گزٍُ هؤهٌاى ٍ پیاهبزاى هبعَث هی

 2ُ ٍ ّیچ یک اس گٌاّاى اٍ آشکار ًخَاّذ شذ.دحسا  ٍی آساى بَ

فزهایذ: کسی کِ ایي سَرُ را  هی ٍ در خَاص آى، حضزت اهام صادق

را  کسی کِ آىشَد ٍ  ٍی اعطا هی اشتِ باشذ ًیزٍی سیادی بِبٌَیسذ ٍ با خَد د

ٍ آى آیذ  ك هیئبز اٍ پیزٍس ٍ فا ،ّوزاُ داشتِ باشذ ٍ با دشوي کارسار ًوایذ بِ

 3ّزاس بیفتذ. کس کِ ٍی را ببیٌذ اس اٍ بِ

هٌمَل است جْت بزآٍردُ شذى حاجت ٍ  اس اهام صادق« هٌتخب»ٍ در 

ی لتعا یاری حك یشدُ بار تالٍت گزدد کِ البتِ بِارکِ سی هب کار دشَار، ایي سَرُ

 4گزدد. حاجت رٍا هی

عزضِ داشتٌذ چِ  اکزم  ٍ در خبز دیگزی آهذُ است کِ خذهت رسَل

 ٍ «ٍالعِ» ٍ «ِحالّ»، «َّد»ّای  سٍد پیزی بز شوا عارض شذ. فزهَد: سَرُ
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ی هبارکِ  ي سَرُ( ای112ی ) ّا آیِ هزا پیز کزد، کِ یکی اس آى« غاشیِ»ٍ « عنّ»

دّذ. ٍ در حذیثی دیگز  اٍ دستَر استماهت ٍ پایذاری هیِ است کِ خذاًٍذ ب

 1ّا اضافِ فزهَدًذ. را بز آى« تکَیز»ٍ « هزسالت»ّای  سَرُ
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