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    و    در

  ن وزم و و  در) ا (     و   ا 

   مت و مدر آ  اى دن آن از و  و ،ه اد 

      ا ت و    و ا    ،   ه آن در ا

ى ا و   و  اوت و  و ، و     

 ت و مت اال و اص در ا و ازن؛ اره   

ه ا.  

 اردي  از  آن   را  ا وج  و زل و و م  

   ا  از و    و  م و   و ري

 ده؛ ت اآ  ا:  

* موج دوازد :

: م و ري   ٢٨زل   *

 * ر ودر ا را :

                                                        
  ١٦قرآن كريم سوره حجر آيه ) ١(

  ٥ريم سوره يونس آيه قرآن ك) ٢(

  ١٦قرآن كريم سوره آيه نحل) ٣(
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 * و  الو ا و :

.  

 *  و و ا  و  :

 ت   ده ر : امزم     )  (را   

، م ا  از   تم ٦.ا  

 ت لر ده  ا ام :

  را ا  در ر ن 

       ،  ران در و

  ٧.ا آد ت

 ت ا     ده  ام: 

 ن  ةح مم   .  

 تت م حم    دام 

 )د) آ. ٨  

                                                        
  ٨٩و  ٨٨قرآن كريم سوره صافات آيه ) ٤(

  ١٨٥قرآن كريم سوره أعراف آيه ) ٥(

  .٢٥٤ص ٥٥بحار األنوار ج  ١٠٨فرج المھموم بمعرفة علم النجوم، سید بن طاووس ص  )٦(

  .٢٥٤ص ٥٥األنوار ج بحار  ١٠٨فرج المھموم بمعرفة علم النجوم، سید بن طاووس ص  )٧(

قــال  .٢٥٤ص ٥٥بحــار األنــوار ج  ١٠٨فـرج المھمــوم بمعرفــة علــم النجــوم، ســید بــن طــاووس ص   )٨(

قد تضمن ھذا الحديث أن نبوة نوح عرفھـا مـن كـان عارفـا بـالنجوم و طريقھـا فكـان        : السید بن طاوس

  . في علم النجوم داللة على نبوته و منواة لحجته
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 ن ن ت از ا رة  ردر   ) (

 و ا  ،  ا در  ا  ا :دم ت ؟

 در م ذوا و ا، ادر ؛   دام در   اول

 ا  و ا  ،ل  اوم  م  از  ا ا و ا ،ده  آن

 از  ،و ام  د  ص آما دا  ،و ا   

  ٩.آ دروغ  را   م  ، ا د از

 ت    ده ام :    ره  رياز م  دام   

  ١٠.ا اوده د  و ان  اد، آن ن از ار

 رون ) ( ت  ى  ا  ظ ر  راو ا  ز 

  :     ام  ده  ارش   ط  اود   دررة  د  :د

 ) (ار و دا آ  آن از  ب در! ا 

 ى ن         ده .. ا   از 

   ت  ؟ و  ا  ُا     دام       

 ،ده ان وزم و او ذر ) ن  إ    نده  ا  ام (  

ا  هده آ ؟ت ام ا ظ  در  دم :ا 

ْ )    ل از  ن  دادي م ( ْ   

در و ا  آن و ط  ،ل و ا آم اوم ل 

                                                        
  .٢٥٤ص ٥٨بحار األنوار ج  ٩٤طاووس ص  فرج المھموم سید بن )٩(

  .٢٥٤ص ٥٥بحار األنوار ج  ١٠٨فرج المھموم بمعرفة علم النجوم، سید بن طاووس ص  )١٠(
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) ( را  ،ده و ا        دم  اوم  اآم   

 اوم  آ    و ام  ،ده  آه  آن  )ا ( ا امى و ،د

 :ا  ده  ان    اا ت ررةد ل

، )  :  

مت ا مو آ را ز    اا    م   ن  از   

 (و اوم ى در آن د رةت در اا   

  :، )  :او  م   

)و ( د و   ر    ( ا  ظ   دم :

او ا     دآن در م  و    ،د و         

ر  ، ت  و  ادر   دام  ا  مز       

 و ا ،ده د   ا و ه   اوم و د،

اوم د ا  را ا   ده  ا   :

 ) :ي ا   ك  ى  در و ،)ا  د 

) ات ( آم  از ا  ده  اراده و ،: ا  ده 

   آر  ا  ا    روز و  در آم و ره  و ج دوازده

 ا  و م    ،  از       آن؛    از   و دد،

                                                        
  ٧٥قرآن كريم سوره أنعام آيه ) ١١(

  ٨٩و  ٨٨قرآن كريم سوره صافات آيه ) ١٢(

  ٧٦قرآن كريم سوره واقعة آيه ) ١٣(

  ٥قرآن كريم سوره نازعات آيه ) ١٤(
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)دام  ( و ام وار و اون ،ام  مآم  اوم  و 

   مم  و:  :، )ده ن درره

و ا آم  نر را  (، هت آم ا 

ظ  د :و  ا  را    و دام   آن  م و   

 ا  را   اى:    رون.   آن از

،  ا د را دامن م و ا سر  مآ  ،م    ا   

      ،و م  ار  در  ا   از را  ،ا و  ا   را 

 ُ ال   :رون آمه. زد  ّت   و ن،

،م  ا  را  ا   ه  آنز،  آ  ت  ا  ظ   دم :

  و)  ا رل(  و    را   :رون س،

 و دم  لر ا  ، ا ده    آ     از 

   ي؟       از      ؟  ن    ا   از را   

، ت ى ا ظ دم :ا نه ا       

،رون د  :در ،مت ا   دم :    از     

، و   ه دروغ و م  ، ت وو  دم ١٦.ا   

 
 

                                                        
  ١٦كريم سوره نحل آيه قرآن ) ١٥(
  .٢٥٤ص ٥٨بحار األنوار ج  ١٠٨فرج المھموم سید بن طاووس ص  )١٦(
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