ّ -1فت تار لرائت سَرُ فاتحِ کِ تراتر تا 9899
حسٌِ است.
 -2تیست ٍ یک تار لرائت سَرُ اخالص کِ لرائت
ّر تار هعادل یک سَم لرآى است پس ثَاب 7
ختن لرآى ترای تَ هٌظَر هی شَد.
 -3لرائت یک صفحِ از لرآى یا حفظ یک آیِ
کَچک از لرآى

 -5صذ تار گفتي سثحاى اهلل ٍ تحوذُ کِ پاداش آى

ّ -8فتاد تار گفتي ال إلِ إال اهلل کِ تسرگتریي کلوِ

آهرزش گٌاّاى است ٍ اگر ّن ّواًٌذ کف

است ٍ اگر آخریي سخي اًساى لثل از هرگ

رٍی آب زیاد تاشذ.

تاشذ ٍارد تْشت هی شَد.

 -6پٌجاُ تار گفتي دٍ کلوِ سثحاى اهلل ٍ تحوذُ ،

 -9پٌجاُ تار گفتي الحَل ٍ ال لَٓ إال تاهلل کِ تا

سثحاى اهلل العظین کِ تلفظشاى تر زتاى سثک ٍ در

گفتي ّر تار آى گٌجی از گٌجیٌِ ّای تْشت

ترازٍی اعوال سٌگیي ٍ ًسد خذاًٍذ رحواى

ًصیة شوا هی شَد پس  59گٌجیٌِ تْشتی در

هحثَب ّستٌذ.

یک دلیمِ ًصیة شوا هی شَد.

 -4تیست تار گفتي ال إلِ إال اهلل ٍحذُ ال شریک لِ

 -7تیست تار گفتي سثحاى اهلل ٍ الحوذ هلل ٍ ال إلِ

 -19صذ تار گفتي أستغفر اهلل کِ هَجة آهرزش

لِ الولک ٍ لِ الحوذ ٍ َّ على کل شیء لذیر

إال اهلل ٍ اهلل أکثر کِ هحثَتتریي کلوات ًسد خذا

گٌاّاى ٍ دخَل تْشت ٍ دفع هصائة ٍ

کِ پاداش آى ّواًٌذ آزاد کردى تردگاى هسلواى

ّستٌذ ٍ ٍزى زیادی در ترازٍی اعوال دارًذ.

هشکالت ٍ جلة رزق ٍ رٍزی ٍ آساًی
کارّایتاى هی گردد.

است.
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()2

()3

شوارُ ()2

اعوال عظیوی کِ
 -11پٌجاُ تار صلَات تر سیذًا هحوذ صلی اهلل علیِ ٍ
سلن کِ در هماتل آى خذاًٍذ  599تار تر شوا
صلَات ٍ رحوت هی فرستذ.
 -12تفکر در خلمت آسواًْا ٍ زهیي کِ از صاحثاى
لة ٍ خردی هی شَی کِ خذا آًْا را ستَدُ

 -15تاال تردى دستْا تسَی آسواى ٍ دعا ترای خَد ٍ
ترادر هسلواى ٍ هَهٌت
 -16ترداشتي آشغال از راُ عوَهی هردم
 -17تثسن در صَرت ترادر هسلواًت کِ ترای تَ در
لثال آى صذلِ ای هٌظَر هی شَد.
 -18صذلِ ٍ اًفاق در راُ خذا کِ پاداش ّفتصذ

است.
 -13هغالعِ دٍ صفحِ از یک کتاب هفیذ کِ تا آى

تراتری ترای تَ هٌظَر هی گردد.

آگاّی ٍ علن خَد را تاال هی تری

فمظ در یک دلیمِ
صَرت هی گیرًذ
ٍ پاداش تسیار
تسرگی دارًذ

 -14از عریك تلفي هی تَاًی تا خَیشاًٍذاًت ارتثاط
ترلرار کٌی ٍ صلِ ی رحن داشتِ تاشی.

هذرسِ علَم دیٌی
اّل سٌت ٍجواعت اسواعیلیِ
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