
 

نا اخالق كرمية مشهور هتا، صلع رسول اهللا محمداملصطفىج چهويت عمر سي

نسم امانة، داسدارن انس ل ن نا س م م ة نا گو و نسسس  مم"  كهي نس بالؤتا ا، 

 احلرام ين تعمري نو كام كرن رهيا ا،ت زمان ما قراش ق يلة نا گو و بيت اهللا 

و اقت ك جرر اسود م وا نو اقت ناو تو سرال نس  ما ههررا كراا گ ا كي  ك هر 

ااچ ات چاهتا ا ك جرر اسود نس اهم هرا ما م وا نو  ره اهسس ملس، تاك 

مرد ليصلا كرسس ك جرر سرال   ن ااپ سر متف   يا ك هوس بيت اهللا ما سهال نؤنار 

اها  تشرا  گاا ، نسسس  صلع اسود كون م س ، ورن دار   يي ك رسول اهللا 

 دا هيسس سرال  هسا خو يي  يا انس كهوا گ ا ك نتو   ام"  سدهارا،

  هك كيدن ك نااپ ما نس  ما اختاله هك جرر صلع  سرال � رسول اهللا

 موك، تو    نپ ليصلا كرا،اسود كون 

 عرم  ان سي ليصلا كرس ه،صلع   رسول اهللا

 

 انَچَ گَعَلَى  -ين  ان ما خدا تع لرمااس ه ك صلحاسسا نيب محمد رسول اهللا 

 ٍ يتر ه. -خُلُ ٍ عَظ اس محمد؟ متارا خُل  عظي  ه،  هسا 

 هر ااچ باك  ما ربك  گ هو تاك صحيح ترتيم ما راااة سرهائي •



و  ره نسو، انس  جرر اسود نس � �  سرال نس جرر اسود اُاااانصلع     رسول اهللا

 نسسا ها    م ارس سي اهسس اهم هرا ما موكس، صلع    ره ملو  ك   رسول اهللا

نپ �  نسم س هورن  هاان انس جرر اسود نس موكا، انس سرال نس لرمااو ك هر 

كرس، سرال �   نمثن  ق يلا نا رئي   س هورن نا چهريا س راسس جرر اسود  اا�ا

 عمن كيدا  انس س هورن ما جرر اسود نس اااا اسس اهم هرا نا نذداچ گاا،

� نسساها   م ارس سي جرر اسود نس گيي نس اهم هرا ما صلع   ت اقت رسول اهللا

نا ن ج مة نا عمن سي هو ئ صلع   موكي دادا، سرال قراش نا گو و رسول اهللا

 يا، 

 خدا ين صلواپ رسول اهللا محمد مصطفى سر.

 اگله  صن على محمد انل محمد ابارس اسل .

 

 

 

 



 


