
 
 
 

 
 
 
 

400 

 نصيحت اسالمي
 
 
 

 

 
 

 تأليف:

 احمد عزالدين بيانوني
 
 

 ترجمه:

 س. محمد يوسف رحمتي

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه است.شددانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل: 
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 
 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 5 .......................................................................................................................... مقدمه

 7 ............................................................................................... ياسالم حتينص 400
 8 ....................................................................................................................... »طهارت«
 9 ..........................................................................................................................»وضوء«
 9 ........................................................................................................................... »غسل«
 10 ........................................................................................................................... »نماز«

 12 ................................................................................................................. »جمعه نماز«

 12 ........................................................................................................................ »صدقه«

 13 ......................................................................................................................... »روزه«

 14 ........................................................................................................................... »حج«

 15 ......................................................................................................................... »جهاد«

 16 ............................................................................................................... »قرآن قرائت«

 16 ............................................................................................................... »دعاء و ذكر«

 17 ...........................................................................................................»فروش و ديخر«

 18 ......................................................................................................................... »نكاح«

 21 ......................................................................................................................... »لباس«

 22 .................................................................................................. »يخوراك و يدنينوش«

 22 ...................................................................................................................... »استير«

 23 .................................................................................................................. »مرز و حد«



 نصيحت اسإلمي 400   4

 24 ................................................................................................................. »والصله البر«

 24 ........................................................................................................... »معرفت و أدب«

 28 ..................................................................................................................... »انيپا در«

 
 
 



 
 
 

 مقدمه

  وبعد:مجعنيی رسول اهللا وعلی آله وصحبه أوالسالم عل ةاحلمد هللا والصال

فرد مسلماني  هر ي هاز آنجائيكه دين ما دين نصيحت است وظيف نصيحت يعني اخالص، و
نشـيب ايـن    فـراز و  ورا از مشكالت  آن نصيحت كرده واش  ديني است كه بدون ريا به برادر

 دنياي فاني آگاه كند.
خود واجب دانستم كه بـدون   ارزش آن بربا هاي نصيحت اين كتاب و ي هبنده نيز با مطالع

گي زنـد  عزيزم بتوانند از اين نصايح دركاست به زبان فارسي ترجمه كرده تا هموطنان  و كم
 اهللا.ءشا انخود استفاده كنند. 

 »مترجم«
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گفتـار   كـردار و  در رويـي از دو براي خـداي تعـالي خـالص گـردان و    خويش را  تني -1
 دوري كن. 

 پيرو سنت محمدي باش. اخالق رفتار و در جميع گفتار و -2
 اوامر الهي را پذيرفته و از گناهان دوري جوي. ،تقواي خدا پيشه و عزم كن -3
 استغفار بيفزا. نصوح كن و بر ي هخداي تعالي توبي به سو -4
 خداي تعالي را مراقب تمام حركات و اعمالت قرار بده. -5
تسـليم   ي هاسـالم گرفتـه شـده از كلمـ     ي هكه كلمـ  تسليم احكام دين اسالم باش، چرا -6
نـائي  زيرا براي عقل نيز بمانند قدرت بي ،مكنگيري  عقلت اندازه ي هالهي بوسيل اوامر و ،است

 معين و محدود وجود دارد. ي هچشم انداز
 ،آنان استفاده برده مجالست با از را گرامي وها  آن خاست داشته وبر ت وسنش علماء با -7

 وارثان پيامبرانند. ، زيرا علماءو همچنين فرزندان خويش را به همنشيني با آنان تشويق كن
 ده و استفاده نما. به اندرز علوم ديني گوش فرا -8
 از لجاجت و تكبر بپرهيز. باشد و تر كوچك شما حق را بپذير گرچه گوينده از -9

و از عقايـد و الفـاظ    ،اصـالح بگـردان   ات را براساس كتاب و سـنت رسـول   عقيده -10
 كفرآميز دوري كن

قضا و قدرش ايمـان  روز جزا، يش، پيامبرانش، ها كتاب ،شتعالي، فرشتگان به خداي -11
 داشته باش.

 وركورانه از كسي تقليد مكن.ك -12
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به نظرات خود  و ،كناعتماد  )مفسرين معتبر(گذشتگان  ي هبه گفتقرآن  ي در ترجمه -13
 چندان مطمين نباش.

نيـز  گيري به ديگـران   آنچه ياد مي ي علمي مطالعه كن و سعي داشته باش ازها كتاب -14
 دهند. اد ميو ي دنگير كه بهترين مردم آنانند كه ياد مي چرا ،بياموزي

 قرآن را سرمشق خود قرار ده. احكام آن ات و براي اصول فقهي -15
 و »خضـري «و نـوراليقين از   »امـام نـووي  «: ريـاض الصـالحين   يها كتاب ي هاز مطالع -16

 استفاده كن. »يامام نوو«كتاب األذكار 
 . ي غير اسالمي دوري كنها كتاب عفت و عاري از مجالت فاسد و ي همطالع از  -17
در اين صورت  ،الگو قرار دهندتو را  باش تا ديگران چنان در انجام عمل خير كوشا  -18

 تو نيز در جزاي عمل نيك ايشان سهيم خواهي بود.

 »طهارت« 

َّ « :در حين ورود بگـو  پاي چپ و با )توالت(به دستشوئي  ورودابتداي  -19 ُم ِّ  لَّّ وذم  ِ� عم
َ
 أ

نَ  ب�َك  مبمث�  م�
ْ
َبَ  لل

ْ
پـاي راسـت    وج نيز بـا ضمن موقع خر در ،و صحبت ديگري نكن .»ائ�ث� ََلل

ْفَرلنََك «خارج شو و بگو   .»�م
 و مـرور مـردم يـا    ردم اسـت از قبيـل مسـير عبـور    جائي كه باعث آزار و اذيـت مـ   در -20

 رار نكن.كنند هرگز اد اي كه مردم از آن استفاده مي سايه
 به قبله نكني. پشت يا رومواظب قبله باش كه  به هنگام دستشوئي -21
 از ادرار بصورت ايستاده بپرهيز. -22
اسـتفاده   كاغـذ  توان از سـنگ يـا   ارت در صورت عدم دسترسي به آب ميجهت طه -23

 كرد.
دست راست  ازارزش  كارهاي كم بگير و در طهارت ودست چپ  با ات را آب بيني -24

 استفاده نكن.
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 ي اسالم است.ها سنت ازچون كن، در كوچكي ختنه  پسرانت را -25

 »وضوء«
 باشي.و سعي كن هميشه طهارت داشته  ،مواظب وضويت باش -26
 قبل از خواب طهارت بگير. -27
 گرفتن را با بسم اهللا شروع كن.وضوء -28
 بموقع وضوء براي نماز از مسواك استفاده كن. -29
 تواني بشوي. هرقدر مي در موقع روزه دهانت را -30
را پايـت   بين انگشتان دست وما باش ريشت را خالل و شاضاي وضو كودر شستن اع -31

 تميز كن.
 از راست شروع كن. -32
 مسح سر را انجام ده. -33
 خارج گوش را تميز كن. داخل و -34
 كعت نماز بخوان.ر بعد از هر وضوء دو -35

 »غسل«
باعـث از   ر غسل تأخير كننـد كـه  د اعضاي خانواده يكي از درست نيست كه خود يا -36
 رفتن نماز بوقت خود شود. دست

ر حـال  مگر به قصد عبور از آن و زنـاني كـه د   ،حاليكه جنب هستي به مسجد نرو در -37
 منع كن. را شانحيض و نفاس هستند نيز ورود

 برهنگي نهي كن. لختي ويگران را از لطافت د نرمي و عورت خود را برهنه نساز و با -38
كـه برايشـان زيـان اخالقـي      چرا ،مده ي عمومي راها تن به حمامرف ي هنانت اجاززبه  -39
 دارد.

 قبل از غسل وضوء بگير. -40
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 بشوي. به نرمي و لطافت دست بكش وتمام بدنت را  -41
بشـوي سـپس    ابتـداء سـمت راسـت را    قبل از غسل آب را به نيت غسل بر سر بريز و -42

 .سه بارباره  سمت چپ سه

 »نماز«
به زبان آورده وكالم سنت آمده  ذن را بطوريكه درجواب مؤ ز سعي كننما به هنگام -43

 مشغول نكند.تو را  عمل ديگر يا

َّ « شده را بخوان: روايت دعاي وصلوات بفرست  بعد از اذان بر محمد -44 ُم َّ  لَّّ ََ 
ه�  ْعَوة�  َهذ� َّ ، ل ّّاّمة� َالة�  ل َّ لَ ََ ، َقائ�َمة�

ْ
َّمًدل آت�  لل ي ُم يََّة، َّةَ لَْوَس� َفض�

ْ
لْ�َعثْهم  ََلل وًدل َمَقاًما ََ ْمم َُ 

ي �
ّ

 .»َََعْدتَهم  لَ
 بعد از اذان از مسجد خارج نشو مگر براي عذر ضروري. -45
 قبل از نماز در صورت عدم حضور در مسجد سنّت است كه أذان را به پاي داري. -46
 براي هر نماز فرضي اقامه بگو. -47
ه جهت حل مشكالت خود و برادران مسـلمانت در دنيـا و آخـرت    و اقامبين اذان  در -48

 دعا كن.
 باش. رورو ياي ياد در اماكن محروم بطور مالي يا جانمردم را در بناء مسج -49
با پاي راست بـرآن وارد شـده در نظافـت آن كوشـا بـاش، و       ،مساجد را گرامي بدار -50

صـحيح نيسـت، هنگـام خـروج از      سخن زشت به زبان نياورده، دويدن و خنديدن در مسـجد 
 مسجد ابتداء پاي چپ را بيرون بگذار.

 ات بر زمين مسجد و يا رو به قبله نينداز. هرگز آب بيني -51
چه خوب است نماز اول وقت را در مسجد با جماعت بخواني به خصوص نماز عشاء  -52

 و صبح.
 وقت نماز را به تأخير نينداز. -53
 داشته باشي. يمگر براي آن دليل ،نمازي نخوان بعد از نماز صبح و عصر -54
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 بعد از نماز صبح و عصر در مصاليت بنشين. -55
 سعي كن اوقات فراغت خود را در مسجد بماني و به طاعت خدا مشغول شوي. -56
گـران  يهاي بدبو از قبيل سير و پياز يا از كشيدن سـيگار كـه باعـت اذيـت د     خوراكي -57

 شود خودداري كن. مي
 زنانت را به محافظت از نماز تشويق كن. ،نماز ستون دين است -58
 زنانت را به خواندن نماز در خانه عالقمند ساز. -59
سالگي  10شان از طريق هشدار و نصيحت و در سن  سالگي 7براي فرزندانت در سن  -60

 نباش.و هرگز در امر نماز سهل انگار برايشان  ،نماز اقدام كن ناز راه تنبيه جهت خواند
 گانه و عقوبت ترك آن را بيان كن.جنمازت فضل نماز پن براي افراد و نزديكان بي -61
يه و بعديـه و موكـده و غيـر موكـده را بـه جـاي       لبه قدر استطاعت نمازهاي سنت، قب -62
 بياور.

 نماز آخر شب را بخوان. -63
كعـت  خواندن نماز ضحي (چاشت) كه اقـل آن دو ركعـت و افضـل آن هشـت ر     بر -64

 است مداومت كن.
 سعي كن اذكار (دعا و تسبيحات) بعد از هر نماز فرضي را بخواني. -65
 نماز شب را با ميل و رغبت بخوان و در خواندن نماز روزانه سستي و تنبلي مكن. -66
 شده قبل و بعد از خواب را فراموش نكني. سعي كن دعاهاي روايت -67
كيزگي و ذكر خدا و با نيـت برخاسـتن بـراي نمـاز     پا ، در حالطاهر و پاكيزه بخواب -68

 تهجد بخواب.
 را نجات دهي.محافظه نماز تهجد خود باش تا خانواده و فرزندانت  -69
 بخوان.اش  گرفتي در موقع گرفتكي و ماهنماز خورشيد -70
 نماز جنازه را بر هر ميت مسلماني بخوان. -71
 ا دعايش را بخوان.در امور مهم زندگي نماز استخاره همراه ب -72
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 مستقيم و بدون رخنه صف را ببندي. ،در صف نماز مواظب باش -73
 بكوش خود را هميشه در صف اول و بدون مزاحمت ديگران ببيني. -75
 .ذكار ركوع و سجود را به جاي بياورااح را فراموش مكن، و آمين بگو و تدعاي افت -76
 بين دو سجده متعادل باش.در نشستن  ،كنركوع و سجود  انطمئنبا ا  -77
 .از مقابل شخص نمازگزار تا حد دسترس رد نشو -78
محل عبور و مـرور مـردم اسـت چيـزي را      خواهي نماز بخواني اگر مكاني كه ميدر  -79

 گاه خود جهت حافظ (ستر) بگذار. جلوي سجده

 »نماز جمعه«
 زود هنگام به نماز جمعه برو و اگر اذان شنيدي جواب بده. -80
 اگرچه زمستان باشد يا تابستان. ،براي نماز جمعه غسل كن -81
 هايت را هر هفته كوتاه كن، زيرا نظافت از ايمان است. ناخن -82
 هايت را بپوش. از خوشبوي (عطر) استفاده و بهترين لباس -83
 جلورفتن بپرهيز. ياز عبوركردن بر روي دوش مردم برا -84
 در موقع خطبه صحبت نكن. -85
 ات بخواني. الكهف را به قدر توانايي ي هكن سورر روز جمعه سعي د -86
بـه خصـوص    ،در روز جمعه بكوش بر محمد و آل محمد سـالم و صـلوات بفرسـتي    -87

 هاي جمعه. شب

 »صدقه«
ســخاوتمندان بــاش نــه بخــيالن، زيــرا خــداي تعــالي ســخاوتمند اســت و  ي هملــاز ج -88

 سخاوتمندان را دوست دارد.
 ب را بده و در حق مستحقين بخيل مباش.زكات واج -89
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اي) رخ داد بـدان كـه خواسـت خـدا بـوده و آن را بـه        اگر برايـت پيشـآمدي (واقعـه    -90
 مخلوق ارتباط مده.

 ندار. آنچه كه به شما داده شود بدون رضايت صاحب آن بر -91
 دادن خود را عادت بده. به صدقه -92
ن ، مگر آكني زيرا كه پاداش كسب نميصدقه بده از آن چيزي كه دوست داري،  -93

ُّونَ ﴿ :كه از چيزي كه دوست داري صدقه بدهي ب ُِ ّا   م مب ت نِِقبِوو  ٰا ََ ا  َّ ب م ِ َِ ِْو   .﴾ََن َا
 صدقه را پنهان و مخفي ولي زكات را علني بده تا ديگران از تو تقليد كنند. -94
 بردار. دادن به محتاجين ابتداء از صله رحم قدم در صدقه -95
 محتاجي از تو تقاضاي قرض كرد به او قرض بده. ،اگر تهيدستي -96
97- بنگر به فقرا آيا برايشان قرض و دني باقي مانده است يا نه.ي 
ني از طريق مشاركت در بناء مسجد و نشـر علـوم دينـي انجـام     اتو صدقه جاريه را مي -98

 داد.
 هد.به همسرت اجازه بده تا از مال تو صدقه د -99

 ايي. دادن آنچه كه به آن اجازه نداده همسرت را برحذر دار از صدقه -100
 به مردم غذا و آب بده و چيزي از كار خوب كوچك نشمار. -101
كـن و بـا عملـي متقابـل جبـران كـن و بـراي         در مقابل كار خوب از شخص تشكر -102

 نده كار خير دعا كن.هد انجام

 »روزه«
 وي و براي خدا بگير.روزه را با ايمان ق -103
 ات را نخور. در رمضان بدون عذر روزه -104

 .ليلة القدردار باش به خصوص  در ماه رمضان شب زنده -105

 شش روز از شوال را روزه بگير. -106
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 روز تاسوعا و عاشورا روزه بگير. -107
 ماه شعبان به قدر استطاعت روزه بگير. -108
 زه بگير.روزهاي دوشنبه و پنجشنبه رو -109
 (سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم) را روزه بگير.روزهاي سفيد هرماه  -110
در صورتي كه تو هسـتي مگـر    ،سنت بگيرد ي هبرحذر دار همسرت از اين كه روز -111

 تو باشد. ي هاين كه با اجاز
 مگر در روزي كه هوا ابري است. ،سحري را به تأخير بينداز و در افطار عجله كن -112
 رطب (خرما) و در صورت عدم دسترسي با آب افطار كن. ات را با روزه -113
 افطار و سحريت از مال حالل باشد. -114
چرا كه مـاه رمضـان مـاه جـود و كـرم و بخشـش        ،داران ديگر نيز افطاري بده روزه -115

 است.
 نگو، فحش نده.غيبت نكن، دروغ  ،آداب روزه را به جاي بياور -116
 روز آخر ماه رمضان در كارهاي خير شركت كني. 10سعي كن  -117
 زكات فطر را با دلي پاك و عاري از وسوسه بده. -118
 هاي عيد (عيد فطر، عيد قربان) با نماز و انواع ديگر عبادت زنده نگهدار. شب -119
ذي الحجه) بـا صـداي بلنـد تكبيـر      – 13و  12و  11يق (در روزهاي عيد و ايام تشر -120

 بگو.
 يي هرسال قرباني كن.اتواندر صورت  -121
 و از آن گوشت به عنوان مزد به قصاب نده. ،چيزي از گوشت قربانيات نفروش -122

 »حج«
در صورت استطاعت بدون تأخير به حج و عمره برو و تكرار كن حتي اگر هـرپنج   -123

 سال يكبار باشد.
 افقت كن.با كساني كه آشنائي و علم كامل در مناسك حج دارند مر -124
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 هاي خود را بپرداز. كاري قبل از خروج جهت حج توبه نصوح كرده و بده -125
 در سفر حج به قدر استطاعت انفاق كن. -126
 .هرگز با مال حرام حج نرو -127
 ضان به عمره برو.مردر  -128
 تكبير را با صداي بلند بگو. -129
گوشـه سـمت راسـت خانـه      همچنـين  ،لمـس كـن   األسود رابر طوافت بيفزا و حجر -130

 كعبه يا به سويش با دست اشاره كن.
تـو   براي مردم (حجاج) مزاحمت ايجاد مكن تا نه آزارت به كسي برسد و نه كسي -131

 زار دهد.آرا 
 با نوشيدن بسيار از آب زمزم خود را سيراب نما. -132
 بر اعمال صالحت در دهم ذي الحجه بيفزا. -133
 ه جهت پاكيزگي باطن خويش از آفات باش.آماده توقف در عرف -134
 زدن به شياطين و انجام تمام مناسك حج در اول وقت مبادرت كن. براي سنگ -135
 حج نده، مگر با محرم باشد. ي هبه زنت با نامحرم اجاز -136
 در مسجد مكه و مدينه و بيت المقدس بر نماز خود بيفزا. -137
ت نكرده و همچنين حرمت جوار مبارك (حرمين) كسي از اهل مكه و مدينه را اذي -138

 را كم نكن.
 ات به هنگام برگشت از سفر وارد مشو. خبر بر اهل خانواده هيچ وقت بي -139

 »جهاد«
 را رد كرده است.ترسو  شجاع و نترس باشد، زيرا نبي -140
 والدين وارد جهاد نشو. ي هبدون اجاز -141
 در شد از حدود (مرز) مسلمين دفاع كن.اگر جهاد در راه خدا برايت مق -142
 از خداوند شهادت در راهش را طلب كن. -143



 نصيحت اسإلمي 400   16

هـات را بـده، زيـرا     در جهاد بر اعمال صالحت بيفزا (روزه و ذكر خدا) و بدهكاري -144
 يد هم بخشيده نخواهد شد.هشبدهكاري بر 

عـد از يـادگيري   تيراندازي و طرز استفاده تمـام آالت جهـاد را يـاد بگيـر و آن را ب     -145
 فراموش مكن.

 مگر به خاطر خدا باشد. ،شخصي كسي را نكش ي هدر جهاد از روي كين -146
آوردن شـهرت و آوازه بـه    خالصانه جهاد كن و به قصد أخذ غنيمت و يا بـه دسـت   -147

 جهاد نرو.
 كبيره است.چونكه از گناهان  ،در جهاد هرگز فرار مكن -148
ائم را تقسـيم كننـد چيـزي را از آن خـود     نـ ل از ايـن كـه غ  مبادا خيانـت كنـي و قبـ    -149
 گرداني.
اگر برايـت عمـالً ميسـر نشـد در دل نيـت جهـاد        ،با خود براي جهاد به بحث بپرداز -150

 منافقان نباشي. ي همرگ از زمر به هنگامداشته باش تا در 

 »قرائت قرآن«
 ران بياموزند.يگه دب به فرزندان و خويشاوندانت قرآن بياموز و بخواه تا -151
 سعي كن تالوت قرآن را با لحني زيبا بخواني. -152
 دوري كن.اش  قرآن را با تدبير معنايش بخوان، مطيع امرش بوده و از نهي -153

 »ذكر و دعاء«
 مدام بر ذكر خداي تعالي در ظاهر و باطن خود بيفزا مبادا غافل شوي. -154
چرا كـه از ريـاض الجنـه     ،اني) شركت كندر مجالس ذكر (حديث، قرآن و سخنر -155

 باشد. مي
ــي   -156 خبــري نيســت  از شــركت در مجالســي كــه در آن از خــدا و ذكــر خــدا و نب

 خودداري كن.
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بَْحانََك «خروج از مجلس اين دعا را بخوان:  به هنگام -157 ُم  سم ك َّ لَّّ َْمد� ب� دم  ََ َُ ْش
َ
نْ  أ

َ
 الَ  أ

نَْت  ِالّ  �َ
َ
رمكَ  أ ْستَْغف�

َ
َم ََ  أ تمو

َ
 .»َِلَْك  أ

 شده و تسبيحات) بعد از نماز را فراموش مكن. اذكار (دعاي روايت -158
نيمه شب كمك بطلـب و   سجودت و بعد از نمازت و در دل هر از خداي تعالي در -159
 دعا كن.
 همانند بازار و غيره ياد كن. در گمي خداي تعالي را در موقع غفلت و سر -160
 بخشش (عفو و عافيت) را در دنيا و آخرت بخواه. از خداوند تعالي -161
به خداي تعالي حسن ظن داشته هرچند دعايت دير مستجاب شود و هميشـه امـرت    -162

 را به وي بسپار.
 دعا با قلبي خاشع و فروتن دعا كن و بدون حضور دل دعا مكن. به هنگام -163
 ر است.خداي تعالي را با دعاهاي اثرگذار دعا كن، زيرا بهت -164
 شروع و با همان دعا را ختم كن. دعا با حمد و ثناي خدا، سپس صلوات بر پيامبر -165
 دعا براي برادر مسلمانت در غيابش فراموش مكن. -166
 بيشتر در شب از خداوند طلب آمرزش به خصوص موقع سحر كن. -167
 هاي جمعه. به خصوص در شب ،بر نماز و عبادت و صلوات خود بيفزا -168

 »خريد و فروش«
 در طلب روزي سحر خيز، و از كسالت و تنبلي برحذر باش. -169
 در تجارت برابر با شرع به خريد و فروش بپرداز و از تجارت فاسد بپرهيز. -170
 از معامالت حرام و ربا دوري جو. -171
 فروشي تعريف مكن، بگذار مشتري خودش انتخاب كند. از جنسي كه مي -172
 شود به دور باش. ديگران مي ي هاز اعمالي كه باعث شك و شبه در كار -173
 حساب باش. در خريد و فروش با گذشت و خوش -174
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كـردن داد   درگذر، زيرا كسي كه فسخاز شخص پشيمان لغزشش در معامله بپذير و  -175
 گذرد. و ستد شخص پشيمان را بپذيرد خداوند روز قيامت از لغزش او درمي

 فروشي خسيس نباش. جنسي كه مي گيري يا وزن ندازهدر ا -176
 يره مبادا غل و غش كني.غدر خريد و فروش و  -177
 بر روي فروش برادرت نفروش و بر روي صحبتش حرف نزن. -178
 هرگز اجناست را احتكار نكن. -179
 خوردن بپرهيز. گفتن و قسم در كارت راستگو باش و از دروغ -180
امين خـود دانسـته بـه    تو را  ش، خيانت مكن و امانت كسي را كهدار) با امين (امانت -181

 و به كسي كه به تو خيانت كرد خيانت مكن. ،وي برگردان
گرفتن عادت نـده و اگـر قـرض گرفتـي در اولـين فرصـت قـرض         خود را به قرض -182

 خويش را بده.
 شود. دين ظلم محسوب مي در صورت استطاعت مالي عدم پرداخت، -183
 ايي) خواهان خيرهستي قرضش را بپرداز. اگر براي ميتي (مرده -184
 هاي دوپهلو) كه مفهوم آن دوگانه است بپرهيز. از دروغ (حرف -185
 غصب اموال مردم، سرقت و خيانت به دور باش. ،از ربا -186
 تي اگر موقت باشد.ندار ح اجازه چيزي از كسي بر بي -187
 اين كه عرقش خشك شود. حق كارگر را بده قبل از -188
 فايده تلف مكن. اموالت را بي -189

 »نكاح«
چراني همچون تيريست مسـموم كـه از كمـان رهـا      چراني مكن، چرا كه چشم چشم -190

 شود. مي
عبـور مكـن، بلكـه از سـمت     هـا   آن در راه اگر با دو زن مواجه شدي، هرگز از بين -191

 بگذر.ها  آن چپ يا راست
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 شود. و واجب است شخص متأهل از بسياري معاصي به دور ميت ازدواج بر -192
 طبق قوانين دين عمل كن. -193
 ترين عمل حالل نزد خداوند طالق است. به طالق روي نياور، زيرا مبغوض -194
 از زنان و دختران و نزديكان خود نخواه كه با كمترين اختالف طالق بگيرند. -195
 نياور. هرگز قسم براي طالق به زبان -196
گـرفتن ايـن    اگر توانايي ازدواج نداري به توسط روزه ،جلو شهوت خويش را بگير -197

 غريزه را تا حدودي از بين ببر.
اگر شخصي دين و اخالقش مـورد پسـندتان اسـت، بـه او زن بدهيـد و از بـاالبردن        -198

 مهريه خودداري كنيد.
اسـتطاعت از مـردم پـذيرائي     مراسم عقد و ازدواج را رسمي (علنـي) و در صـورت   -199

 كن.
 منكرات (آالت لهو و اعمال غير اسالمي) به دور باش. در مراسم ازدواج از -200
 زنانت وفادار و حق ايشان را بپرداز. ي هدر دادن مهري -201
 حقوق زناشوئي را به همسرانت بياموز. -202
 حيض و نفاس نزديك نشو. به هنگامبه زنانت  -203
 ه بر چيزهاي باطل گردن نهند.كاحكام دين را بياموز و اجازه نده  به زنانت -204
 بين همسرانت با عدالت رفتار كن مبادا تبعيض قائل شوي يا ظلم كني. -205
 باش مبادا بخيل باشي. نددر قبال زن و فرزندان خود سخاوتم -206
ر يـا بـرادر)   خـواه  ،فرزنـد  ،زن ،مـادر  ،هستي (پدرها  آن افرادي كه تو مسئول خرج -207

 را از دست بدهي.ها  آن مبادا
 براي فرزند خود اسم نيكو انتخاب كن. -208
 پسرانت بر دخترانت ترجيح نده. -209
 در دادن پول يا مايحتاج به فرزندان خود تبعيض قائل نشو. -210
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را در سـنين كـم احكـام ديـن را بيـاموز تـا       ها  آن فرزندانت را درست تربيت كن و -211
 ند.عادت كن
با همسرت اتفاق داشته باش، چـرا كـه اخـتالف شـما بـه ضـرر        تدر تربيت فرزندان -212

 فرزندان خواهد بود.
 شان را فراهم كن. فرزندانت در سن بلوغ امكانات مراسم ازدواج -213
 به هم بزني.فساد كني و واي بر تو اگر بين يك زن و همسر يا دو شريك  -214
رض نموده وادار نما تا سعادت خود و كه اسالم ف ب كامليزنانت را هميشه به حجا -215

 بند و باري خواهد كشيد. حجابي جامعه را به فساد و بي زيرا بي ،جامعه را فراهم سازي
 حجاب براي نامحرماني همچون پسر عمو، پسر دائي و برادرت استثناء ندارد. -216
 زد زنان غير مسلمان بروند.هايشان ن به زنانت اجازه نده كه براي دوختن لباس -217
هاي بـدون آسـتين يـا آسـتين كوتـاه حتـي زيـر چـادر          اجازه نده به زنانت كه لباس -218
 چون ناخودآگاه و بدون قصد پيدا خواهد شد. ،بپوشند

، و اجازه نده به جز زنانت را از پوشيدن جوراب شفاف (نازك) يارنگي برحذر دار -219
 رنگ ديگر بپوشند. ستر سياه
شـوند منـع    هاي مزخرف كه مورد جلب نظر مـردان مـي   زنانت را از پوشيدن كفش -220

 كن.
 زنانت را از رفتن به بازار به تنهايي منع كن. -221
نذر روغن و شمع و غيره بر قبر اولياء غير شرعي است و به فرزندانت ايـن اجـازه را    -222

 نده.
 را منع كن.ها  آن است ها غير شرعي كيرانذر ترك (نخوردن) بعضي از خو -223
 زنانت را از شركت در تشييع جنازه منع كن. -224
 به زنت و دخترانت بياموز كه اسرار شوهر خود را حفظ كنيد. -225
 ذر دار.ر خود چه با عمل و چه با زبان برحزن و دخترانت را از مخالفت با شوه -226
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دوبار برحـذر دار، چـرا كـه    بنـ  شدن بـا زنـان غيـر محجبـه و بـي      زنانت را از مخلوط -227
 شود. رضايت به گناه، گناه محسوب مي

هايي كه در آن خواننده و رقاصه و نوازنده است منع  زنانت را از حضور در عروسي -228
 كن.

 هاي مسخره و همراه با خنده در جمع برحذر بدار. زنانت را از صحبت -229
 در خانه منع كن. كردن با مهمانان خود در جلو زنانت را از صحبت -230
اال در موقـع ضـرورت و از پشـت     ،كـردن بـا مـردان منـع كـن      زنانت را از صـحبت  -231
 حجاب.
و بـدون  انـد   براي خانـه خلـق شـده   ها  آن به زنانت ماندن در خانه را بياموز، چرا كه -232

 تو نبايد بيرن روند. ي هاجاز

 »لباس«
 تر است. براي شخص مسلم بسندهعمامه بپوش و ديشداشته (لباس عربي) چرا كه  -234
 رفتن به مانند زنان ادا از خود درنياور. لباست زياد بلند نباشد و در موقع راه -235
 لباس خود را شبيه لباس مسلمين بپوش و شبيه كافر يا فاسدان خود را نپوشان. -236
 لباست را از راست بپوش و از چپ دربياور. -237
شدن و  هاي كوتاه و تنگ را كه باعث مشخص وشيدن لباسپ ي هات اجاز به خانواده -238

 شود را نده. شدن اندام بدن مي مجسم
 لباس حرير و طال بر مردان حرام است و از پوشيدن آن برحذر باش. -239
 خود را شبيه زنان مكن و نگذار زنانت خود را شبيه مردان كنند. -240
ارزش و  و از نــوع بــي ،گرانقيمــت برحــذر بــاش از دو نــوع لبــاس: از نــوع عــالي و -241

 قيمت. ارزان
 اگر لباس جديدي را پوشيدي لباس قديمت را صدقه بده. -242
 ريش را بلند بگذاريد.، سبيل را كوتاه و ريش بگذار به قول نبي -243
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 »نوشيدني و خوراكي«
 به كم قانع باش و از دست آورد خود اگر توانستي بخور. -244
 ه حالل و پاك باشد.نخور، مگر اين ك -245
 تان خود را بشوي. قبل از غذا و بعد از غذا دست -246
 شروع غذا را با بسم اهللا و بعد از غذا الحمد هللا بگو. -247
با دست راست بخور، با دست راست بنوش، با دست راست بگير و با دست راستت  -248

 بده.
 از مقابل خود غذا بخور. -249
 غذا داري بخور. اي كه ميل به اندازه -250
 ات را به گرد هم جمع كن. خوردن خانوادهغذا به هنگام -251
اگر دعوت شـدي اجابـت كـن، مگـر ايـن كـه در آن مجلـس از منكـرات و فسـاد           -252

 اخالقي باشد.
 بدون دعوت به مهماني نرو. -253
 تقوا غذايش را نخور و نگذار غذايت را بخورد. شخص بي -254
كه از طال و نقره و امثال آن ساخته شده استفاده مكن، زيرا حـرام  هاي غذا  از ظرف -255

 باشد. مي
 مهمانت را گرامي بدار و در قبالش نه بخيل باش و نه ولخرج. -256
 اگر به مهماني كسي رفتي بارش را سنگين مكن. -257
و  ،و آنچه كشتنش بهتر دانسته ذبح كن ،بهترين ذبح ذبحي است كه طبق شرع باشد -258

 ه هنگام ذبح حيوان را عذاب نده.ب

 »رياست«
 ين ضرر بر تو غالب خواهد شد.تر بزرگ از رياست و پست و مقام دوري كن، زيرا -259
 اگر به پست يا رياستي برگزيده شدي عادل باش. -260
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 برادري ناصح پيدا كن، تا در امور زندگي با وي مشورت كني. -261
 هاي) روز قيامت است. ات (تاريكمبادا ظلم كني چون ظلم از ظلم -262
 خوار نشو. شوهر -263
 را انتخاب كن.ها  آن اگر خواستي شخصي را جانشين خود برگزيني بهترين -264
و بـراي صـالحيت و    ،امر در تمام امورات مطـابق شـرع اسـالم اطاعـت كـن      از ولي -165
 دعا كن.اش  سالمتي
 ضرورت بيش از حد. به جز در موقع ،هرگز به شخص ظالم رجوع مكن -266
 بودنش دفاع مكن. بودنش و هيچ ظالمي بر ظالم هرگز از شخص باطلي بر باطل -267
 رضايت مردم را بر رضاي خداوند ترجيح نده. -268
 پروا باش و توقع تشكر ديگران از خود را نداشته باش. گو و از حرف مردم بيراست -269
 ف حق را كتمان نكن.و هرگز حر ،گواهي دروغ مده حتي با زور -270

 »حد و مرز«
 چاپلوس مباش و براي خداي تعالي هيچوقت از حرف مردم نترس. -271
 رسد صبور باش. امر به معروف و نهي از منكر كن، و بر هر مصيبتي كه به تو مي -272
 مواظب باش گفتار و كردارت مخالف همديگر نباشد. -273
 شد نكن.شفاعتي كه در حدي از حدود خداوند با -274
 چشم از ناموس مسلمين بپوش و به دنبال آن نرو. -275
و بـر معصـيت كسـي     ،و كبيره به دور و معصيت خدا نكـن از تمامي گناهان صغيره  -276

 تمجيد مكن.
گناهان صغيره را كوچك نشمار، چرا كه همـين گناهـان صـغيره انسـان را هـالك       -277

 كنند. مي
آن و از مجالسه با اشخاصي كه در حال نوشـيدن  از نوشيدن خمر و خريد و فروش  -278

 آن هستند بپرهيز.
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 هرگز به زنا نزديك مشو حتي اگر شخص فاحشه باشد. -279
 واي بر تو اگر به عمل كثيف لواط (هم جنس بازي) روي آوري. -280
 گناهان كبيره است.مبادا خودكشي كني، چرا كه خودكشي از  -281

 »هالبر والصل«
 شان را ضايع نكني. ه به پدر و مادرت احترام گذاري و حقبر توست ك -282
 صله رحم را به جاي بياور مبادا قطع رابطه كني. -283
 شان بدار. در حق يتيمان دلسوز و گرامي -284
 ات مهربان باش، آزارش نده و اگر آزارت داد تحمل كن. با همسايه -285
 كوشند بيشتر برو. راه خدا ميبه زيارت (ديدني) صالحان و برادرانت كه در  -286
تـرين   براي رضاي خدا غضب بگير كـه ايـن خـالص    ،براي رضاي خدا دوست بدار -287

 صورت ايمان است.
 شيني با افراد بد بپرهيز.نبا صالحان نشست و برخاست داشته و از هم -288
 شان را گوش نده. هاي با اهل معاصي (گناهكاران) همنشين نشو، و صحبت -289
 شوند بكار تا براي خود و ديگران باارزش باشد. درختاني كه داراي ثمر مي -290
 اگر چيزي به كسي بخشيدي، پس نگير و آن را فراموش كن. -291
شـان   ، و هميشـه باعـث شـادي و خوشـحالي    در حل مشكالت مسلمانان كوشا بـاش  -292

 باش.

 »أدب و معرفت«
 به زبان بياور. هميشه اسم خداي تبارك و تعالي را با عظمت -293
 را هميشه با سالم و صلوات ذكر كن. اسم نبي -294
نـه هـر    ،بگـو  )(شـان   از اسـم دب و احترام خـاص و بعـد   اسامي اولياء خدا را با ا -295

 صاحب مرقدي كه ديدي.
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 عفتي بپرهيز، چرا كه از حياء چيزي جز خير نصيبت نخواهد شد. حياء باش از بيبا -296
 فهم و دركش صحبت كن. ي هندازبا هركس به ا -297
 از فحش و دشنام بپرهيز. -298
 ترين آنانند. اخالق اخالق باش، بدان كه بهترين مردم خوش خوش -299
 غضبت را به دور و خشونت خود را دفع كن. -300
 لطافت و مهرباني سخن بگو، با صبر و حوصله باش و دستپاچه نشو. هميشه با -301
أخم و بـدخلقي را از   لبخندي و كالمي زيبا هميشه آرايش ده، و خود را با ي هچهر -302

 خود دور كن.
 صحبت ديگران را قطع نكن، گوش بده سپس صحبت كن. -303
اگر سه نفر هستيد، صحبتت عادالنه باشد نه اين كـه بـراي يكـي از آن دو صـحبت      -304

 كني.
 سالم كن چه شخص مقابلت را بشناسي چه نشناسي. -305

 دست يا سر. ي هنه با اشار »السالم عليكم«زبان سالم كن با  -306

 سعي نكن دل همه را به دست آوري. -307
 شود. چرا كه گناهانت آمرزيده مي ،هنگام سالم دست مردم را بگير -308
 بدون اجازه وارد منزل كسي نشو. -309
 تجسس در كار ديگران و استراق سمع نكن. -310
هايي كـه زن در آن   ايمانت را داري در اجتماعات و مراسمدادن  اگر ترس از دست -311

 گير باش و شركت نكن. كند گوشه شركت مي
و از كينه و دشمني اجتنـاب   ،خداهيچوقت از كسي قهر نكن، مگر به خاطر رضاي  -312

 كن.
 نده و يا تهمت به چيزي نزن. كسي را فحش -313
 مانند ماشين، در، ديوار و غيره.كسي را لعنت مكن، حتي حيوانات و يا اشياء  -314
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 مبادا به كسي تهمت بزني، زيرا كه از گناهان كبيره است. -315
 هيچ مسلمي را نترسان و اذيتش مكن. -316
 حتي اگر مجبور شوي دروغ مباح بگويي. ،بين مردم صلح و آشتي برقرار كن -317
 تو عذرخواهي كني.سعي كن هميشه  از تو پوزش خواستند عذرشان را بپذير،اگر  -318
 براي كسي لقب انتخاب نكن، بلكه مردم را با اسم نيك صدا بزن. -319
بـودن   هايي بين مـردم در صـورت فاسـد    چيني كني، به خصوص صحبت مبادا سخن -320

 ها. اين صحبت
 بزني كه شخص مخاطبت ناراحت شود. ، حتي اگر حرفي رو به روغيبت نكن -321
 با اسم يا لقبي كه دوست ندارد صدا نزن.طعنه نزن و هيچكس را  -322
 آنچيز كه گفتنش روا نيست شنيدنش به جا نيست. -323
 ها گناه است. حسن ظن داشته باش، چرا كه بعضي ظن -324
 حرف حق را بزن و گرنه ساكت باش. -326
 پاكدل باش و از حسادت و چموشي دوري كن. -327
 روشي مكن.متواضع باش و بر ديگران تكبر و فخرف -328
خود تعجب نكن، زيرا هـرآن ممكـن اسـت انسـان      ي هاز خود و كارهاي فوق العاد -329

 چشم خودش نيز كار دستش بدهد.
 از خود تعريف نكن و خود را بيش از حدي كه هستي نشان نده. -330
 به شخص فاسق و كافر يا غير مسلمان نگو سرورم يا آقاي من. -331
 ، چونكه دروغ از گناهان كبيره است.راستگو باش، دروغ نگو -332
 دورو نباش. -333
تعالي سوگند ياد كن نه به غيـر، زيـاد قسـم نخـور، حتـي اگـر بـه         ايفقط براي خد -334

 راستي چيزي باشد.
 شان. سي بر كسي برتر نيست مگر با تقواترينهرگز ديگري را تحقير مكن، زيرا ك -335
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 راه را براي مردم هموار ساز. -336
 ها و محل لهو لعب هرگز منشين. در محل عبور مردم و قهوه خانه -337
 ات عمل مكن. وفادار باش و برخالف وعده -338
 شان را باور مكن. هاي شناس منجم نرو و حرف به پيش كف -339
هـا روز قيامـت در    چرا كه شديدترين عذاب ،عكس انسان يا حيوان را هرگز نكش -340

 انتظار نقاشان خواهد بود.
عكس چيزهايي كه داراي روح هستند در منزلت آويـزان مكـن، چـرا كـه مالئكـه       -341

 ايي نخواهد شد. وارد چنين خانه
شـود   ات مـي  د، و آخر باعث ناراحتي و پشـيماني كن هايي كه وقتت را تلف مي بازي -342

 انجام مده.
 هاي عاري از عفت نخوان و گوش نده. هرگز ترانه -343
 آوري اين آالت برحذر باش. موسيقي خودداري و از به دست از شنيدن آالت -344
 باز نباش.كبوتر -345
 بلبل و امثال آن را در فقس محبوس مكن. -346
 جايي كه محافظ به ديوار نيست نخواب: پشت بام. -347
دمر (بر روي شكم) نخواب، زيرا خواب شيطاني است و مورد خشم غضب خداوند  -348

 تعالي خواهي شد.
 بين سايه و آفتاب ننشين. -349
 خميازه پشت دست چپت جلودهان گرفته همراه آن فرياد نكش. به هنگام -350

وي  ،بگويـد  »احلمـد هللا«در صورتي كه  ،»يـرمحكم اهللا«اگر كسي عطسه كرد، بگو  -351

 .»هيديكم اهللا ويصلح بالكم«گويد  نيز در جواب شما مي

ايي) يا خبـر خوشـي برايـت آمـد،      تفاقي (حادثهخرافاتي نداشته باش اگر ا ي هعقيد -352
 به شخص و چيز ديگري ارتباط نده. ،ه از طرف خداي تعالي استكبدان 
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داري نكـن، مگـر   آويزان نكن) و سـگ را در خانـه نگهـ   گردن حيوانات  زنگ (بر -353
 براي صيد يا نگهباني.

، چـرا كـه از   تشويق و تصديق چيزي پرهيـز كـن   به هنگامزدن  زدن و كف از سوت -354
 شعار كفار است.

 »در پايان«
 زاهد دنيا و راغب آخرت باش. -355
 انداز كن. كند پس كفايت ميتو را  اي كه ندازهدر دنيا به ا -356
 براي هر گناهت به توبه روي آور و تابع اعمال حسنه باش. -357
را تكـرار  و عزم كن گنـاه مرتكـب شـده     ،ات همراه با پشيماني استحكام بخش توبه -358

داده و  نكني، استغفار كن، قضاي نماز، روزه و زكاتت را به جاي بياور و حـق طلبكارانـت را  
 ات هست پاك گردان. از آنچه در ذمه

 اوقات فراغتت به عبادت خداي تعالي بگذران و طاعتش را بپذير. -359
را فـرا  به خصوص در زماني كه فساد و گمراهـي همـه جـا     ،بر اعمال صالحت بيفزا -360

 گرفته است.
ترين عمل نزد خـداي   داشتني بگذار اعمال نيكت مستمر و مداوم باشد، زيرا دوست -361

 پشتكاري بر عمل نيك است. و متعال استمرار
بردن  به خداي متعال پناه ببر، زيرا پناه و به دنيا اهميت مده، از فقر و تنگدستي نترس -362

 به خداوند در رأس كار صالحان است.
 از آنچه خداوند براي تو قسمت فرموده راضي بوده و ناشكر نباش. -363
دوست داشته باشـند و آنچـه در   تو را  مخواه، تاها  آن آنچه در دست مردم هست از -364

 شته باشد.ادوست دتو را  تا خدا ،دنيا هست نخواه
كـه مقـامش   بنگر به كسي  ،تر است در امر دين ننگر به كسي كه مقامش از تو پائين -365

 از تو باالتر است.
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بيشتر است، بنگر به كسي كه از اش  در امر دنيا ننگر به كسي كه از تو مال و دارائي -366
 تر است. تو پائين
 طلب روزي حالل باش كه از فرايض است. -367
 از مال مسروقه مخور كه تو نيز در گناه آن شريك خواهي شد. -368
 ور تا دعايت قبول شود.هاي پاك و حالل بخ كيارخو -369
 بمانند زنبور عسل اشياء پاك و حالل بخور و دسترنج پاك بر جاي بگذار. -370
 اي قرار ده تا وارد حرام نشوي. بين خود و حرام ديوارهما -371
سخن مگو، چرا كه اين هـم يـك    باش و از آنچه به تو مربوط نيست مواظب زبانت -372

 و روشن ماست.حسنِ اسالم پاك 
 امين و امانتدار باش، زيرا كسي كه امانتدار نيست از دين ما نيست. -373
 ت نشان دهي.او با جر رلي بترس مبادا خود را در برابرش قلدااز خداي تع -374
از خداونـد عزوجـل ظـن     ،هميشه به درگاه خداي تعالي طلب عفـو و بخشـش كـن    -375

 نيكو داشته باش.
 شاكرش باش.در بالء صابرش و در خوشبختي  -376
 و از چيزي كه از دست رفته افسوس مخور. ،در مصيبت وارده خود را عذاب نده -377
 دعا به گردن خود نكن و از دعاهاي غير شرعي استفاده نكن. -378
 امراض خود را درمان كن، زيرا خداوند درد داده دوا هم داده است. -379
 دوست داشته باشد.تو را  مسلمانان را به خاطر خدا دوست بدار تا خدا -380
 محبت كن.ها  آن به عيادت بيمار برو و به -381
 در غياب مريض برايش طلب شفاعت از خداوند بكن. -382
 نخواب مگر اين كه وصيتت را به طور عادالنه و بدون ظلم به كسي نوشته باشي. -383
 مرگ باش قبل از رسيدن آن. ي هآماد -384
 ها (مرگ) باش. ذتل ي هبه فكر نابودكنند -385
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 كن و به زيارت قبور برو.اش  بر روي جنازه نماز بخوان و تشييع -386
ديـده پـذيرائي از مـردم     متوفي غذا حاضر كن، زيرا شخص مصيبت ي هبراي خانواد -387

 برايش مشكل است.
 ايي. احترامي كرده بر روي قبر ننشين، زيرا به عزت و مقام شخص مرده بي -388
 مقبره نساز.دگانت را زينت نده و بر روي آن قبور مر -389
نه اين كه آن را بـه بـاد    ،براي مرده طلب رحمت و آمرزش كن و از محاسنش بگو -390

 فحش و ناسزا بگيري.
 براي شخص مرده داد و فرياد و بر سر و سينه خود نزن. -391
 منع كن.روز  3شان بغير از شوهر بيش از ي هزنانت را از نشستن براي مرد  -392
 هايشان نيز نرو. به قبر ظالمان سر نزن و حتي به طرف خانه -393
ثري از گناه و اعمـال بـدخويش همچـون آالت لهـو و يـا      د از مرگ خود اعببراي  -394

 كتابي كه افراد را به سوي گمراهي بكشد به جاي نگذار.
اور كه براي بعد به اعمال صالح از قبيل ساختن مسجد، جاده، مدرسه و غيره روي بي -395

 از مرگ اجري برايت باقي بماند.
 ي باش تا از اولياء خدا باشي.وقبا ت -396
 متكبر و مغرور مباش كه از شر بندگان خدا خواهي بود. -397
 از خداوند تعالي بهشت را بطلب و بخواه تا از آتش جهنم به دور باشي. -398
دهـد در مطابقـت بـا ايـن وصـايا       مي با كسي كه اعمال خود را طبق شرع خدا انجام -399

 صحبت شو. هم

 خر الفاظت باشد.ترين و آ خالص »ال إله إال اهللا«ار بگذ -400
 

 »قيْ فِ وْ التَّ  اهللاَّ  نَ مِ وَ «
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