
 نیتداھش راکنا یارب یا ھیمالعا و اھاعد
 
 در ار تسا هدش هداد میلعت دّمحم ھلیسو ھب ھک یطلغ هویش ھب ندش میلست و تعاطا نم
 .منکیم
 . منکیم در ار تسا دنوادخ هداتسرف و ربمایپ دّمحم ھک نیغورد هدیقع نیا نم
 .منکیم در تسادخ مالک نآرق ھک ار اعدا نیا نم
 .منک یم در ار ما هداد نآ هرابرد ھک ار ییاھتداھش و ،ھتشذگ رد ار نآ ِندناوخ و
 دیوگ یم ھک هروس نیا نیغورد یاعدا نم .منکیم در ار نآرق ھحتافلا هروس ندناوخ نم
 و تسا نایدوھی ھیلع رب دنوادخ مشخ
 .منکیم در ار دناھتفر یھارمگ هار ھب نایحیسم
 فیرحت ار سدقم باتک نانآ ھک اعدا نیا نم .منکیم در ار نایدوھی ھب تبسن رفنت نم
 .منکیم در ار دناهدرک
 اعدا نیا ندوب نیغورد و منکیم در ار تسا هدرک در ار نایدوھی دنوادخ ھک اعدا نیا نم
 .منکیم مالعا ار
 .منکیم در ار مایگدنز رب شرادتقا و منکیم در ار نآرق یناوخرب زا نم
 در ار تسا دّمحم یگدنز و میلاعت ،نآ ساسا و ھیاپ ھک یھابتشا شتسرپ ھنوگ رھ نم
 .منکیم
 رد نیغورد یاعدا نیا نینچمھو منکیم در ار دنوادخ هراب رد دّمحم طلغ میلاعت ھمھ نم
 .منکیم در ار تسا دنوادخ  هللا ھک  نآرق
 ندش میدقت و ،منکیم در ار یگدش میدقت نیا ،ماهدش میدقت مالسا ھب مدلوت نامز رد ھچنانچ
 . منکیم در زین ار مالسا نید ھب مدادجا
 ،دیدھت ،تنوشخ نم .منکیم در دوب یدب یوگلا و لاثم ھک ار دّمحم صاخ روط ھب نم
 ،شجنر ،یروخلد ،نیھوت حور ،ترفن
 ار تسا هدش بکترم دّمحم ھک یناھانگ ھمھ و یدزد ،نانز زا هدافتسا ٔوس ،زواجت ،بیرف
 .منکیم در
 چیھ حیسم یسیعرد ھک منکیم مالعا نم .منکیم در ار یگدنمرش و یراسمرش نم
 و تلاجخ ثعاب ھچ نآ ھمھ زا ارم حیسم یسیع نوخ و درادن دوجو یتیموکحم
 . دزاسیم کاپ تسا نم یگدنمرش



 دنوادخ ششخب نم دنا هدش مایگدنز ِدراو مالسا ھطساو ھب ھک یی اھسرت ھمھ رطاخ ھب
  مدنوادخ ردپ و ادخ ھب ھک منکیم باختنا و .منک یم در ار میاھسرت ھمھ و ،مبلط یم ار
 .منک دامتعا روما ھمھ رد حیسم یسیع
 هللا ربمایپ ناونع ھب دّمحم زا یوریپ ھجیتن رد ھک یدنسپان یاھراک و مناھانگ مامت یارب
 .مبلط یم ار دنوادخ ششخب نم ما هدش بکترم
 عمج ار نیمز نامدرم ھمھ ددرگ یم زاب یسیع ھک یماگنھ ھک زیمآرفک یاعدا نیا نم
 .منکیم در ار دننک یوریپ دّمحم زا ات  دنکیم
 .منک یوریپ ار وا اھنت و ،منک یم باختنا ار حیسم یسیع نم
 ناھانگ رطاخ ھب بیلص یور وا و ،تسا ادخ رسپ حیسم یسیع ھک منکیم فارتعا نم
 ھب نم .دش هدنز موس زور رد و درک زیخاتسر گرم زا نم تاجن رطاخ ھب و درم نم
 ار مبیلص ھک منکیم باختنا و منکیم یراذگرکش ار دنوادخ ،حیسم یسیع بیلص رطاخ
 .منک یوریپ ار حیسم و مرادرب
 نیمز و اھنامسآ رب وا .تسا زیچ ھمھ و سک ھمھ ِدنوادخ،حیسم ھک منکیم  فارتعا نم
 . دنکیم ییاورنامرف
 ات ددرگ یم زاب هرابود وا ھک منکیم فارتعا .تسا نم ِ ِیگدنز ِدنوادخ حیسم یسیع 
 .دنک تواضق ار ناگدنز و ناگدرم
 مامت رد ھک منکیم مالعا و  منامیم رادافو وا ھب ،منکیم لکوت حیسم ھب دوجو ھمھ اب نم
 نآ ھلیسو ھب نم ھک درادن دوجو حیسم یسیع مان زا ریغ ھب یرگید مان ،نیمز و اھنامسآ
 .منک ادیپ تاجن مناوتب
 ار حیسم بلق ،دنک ھیدھ هزات یبلق نم ھب ات منکیم توعد ار ما ینامسآ ردپ ،دنوادخ نم
 ،دنک ییامنھار و تیادھ مھد یم ماجنا و میوگیم ھک ھچنآرھرد ارم ات ،دنک ھیدھ نم ھب
 ار دوخ دوجو ھمھ و ،منکیم در ار ماهداد ماجنا ھتشذگ رد ھک یھابتشا شتسرپ رھ نم
 .منکیم دنوادخ میدقت ،سدقلا حور و ،رسپ ،ردپ ،هدنز یادخ شتسرپ یارب


