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نامگذاری

( حَاریّاَى ٍ  115-111ی هباروِ در آیاا     بِ هٌاسب ایي وِ در ایي سَرُ

اس حضزتش درخَاسا  های وٌٌاذ  ْا  آراهاش ٍ       یاراى حضز  عیسی

فازٍد آٍرد ٍ  « ئاذُ ها»اطویٌاى بیشتز، خذاًٍذ بزای آًاى اس آسواى خَاى غذائی 

رَبٌَّا أًَْاشلْْ   »گَیذ:  درخَاس  آًاى آى را اس خذا هی طلبذ ٍ هی بِ بٌا حضز  ًیش

 اس .ًاهگذاری شذُ « هائذُ»بذیي اسن « ...عَلَیٌْا هائِذًَٓ هِيَ السَّواءِ

ِ   ّا( هی  پیواى« عُقـود»ی هباروِ  ًام دیگز ایي سَرُ هٌاساب    باشذ ٍ ایاي با

ّاای خاَد ٍفاادار     پیوااى   بِ قُودِاَوفُوابِالعُفزهایذ:  ی ًخستیي آى اس  وِ هی آیِ

 (باشیذ.

 ًاذ اٍاس  یعٌی ًجاا  دٌّاذُ ناَى خذ   « نقِذَهمُ»ّای ایي سَرُ  دیگز اس ًام
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 .بخشذ احىام آى را اس آتش ًجا  هی خَاًٌذگاى ایي سَرُ ٍ عاهالى بِ

فضائلوخواص

ی  هزٍی اس  وِ فزهَد: ّز وا  ایاي ساَرُ    اس حضز  ختوی ًبَ 

تعذاد یَْدیاى ٍ هسایییاى دُ حساٌِ    ا تالٍ  وٌذ حك تعالی بزای اٍ بِهباروِ ر

 1بزد. ٍی باال هی یوٌذ ٍ دُ در ِ بزا ان هیپ ُ گٌاُدًَیسذ ٍ  هی

ًااسْ  فزهایذ: ایي سَرُ هباروِ تواهاً یه هزتبِ  هی ٍ حضز  اهام صادق

 1اًذ. فزٍد آهذُ شذُ ٍ ّفتاد ّشار هله با آى

ًمل اس  وِ ایي سَرُ هباروِ دٍ یا سِ هاُ پایش اس   اس حضز  اهام بالز

فزهایاذ: آخازیي    های  ًاسْ شاذُ، ٍ حضاز  اهیاز    ٍفا  رسَْ اوزم

ذُ باَد ٍ احىاام بعضای اس    ًاسْ شذ، ساَرُ هائا   ای وِ بز ًبی اوزم سَرُ

 3ّای دیگز را ًسخ وزد ٍ ّیچ نیش دیگز احىام آى را ًسخ ًٌوَد. سَرُ

ی  فزهایذ: وسای واِ ساَرُ    هی ٍ در خَاص آى، حضز  اهام هیوّذ بالز

ِ  ًذ ایواى اٍ استَار های هاًاذ ٍ ّز  ی هائذُ را در ّز پٌجشٌبِ بخَا هباروِ  گاش با

 4شزن آلَدُ ًخَاّذ شذ.

ِ   یذ: وسی وِ سَرُفزها هی ادقٍ ًیش اهام ص ّوازاُ خاَد    را بٌَیسذ ٍ با
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 1یابذ. ّا عافی  هی داشتِ باشذ اس دردّا ٍ ٍرم

ِ    گاُ آى را در هٌشْ یا هیٍ ّز یااری   اى صٌذٍق یا ا ٌاا  خاَد بگاذارد با

 1سزل  رفتي ایوي خَاٌّذ هاًذ. شذى ٍ بِ تعالی اس ضایع حك
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