


  

 

 1  اعمال نيك 72 

  )روزانه( اعمال نيك  56      

        اعمال نيك 19بخش اول 

 يك نيت پسنديدهحداقل كارهاي نيك و صالح بعضي ازانجام قبل از شما امروز آيا  ) 1(

نفر در اين يك به كار  سه  به كردن عمل برايقل احد(كاش ؟ انجام داده ايد

  مي داديدكه اين نيز براي عمل نيك قابل قبول است.مورد ترغيب 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

(كاش در صف اول با تكبير يد؟ ه اادا كردبا جماعت آيا شما امروز نماز پنجگانه را   ) 2(

   اوال را هرگز ترك نكنيد)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

هم كه بوده ايد  بازار ، در ميوه فروشي ها  ودر هر كجا در  منزل،آيا شما امروز   ) 3(

قبل از اداي نماز براي اداي نماز دعوت داده ايد؟ ( كاش در اوقات نماز پنجگانه 

  يك نفر را با خود مي برديد

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  خوانده يا شنيده ايد؟شما ديشب قبل از خوابيدن سوره المك را آيا   ) 4(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 2  اعمال نيك 72 

آيا شما امروز بعد ازنماز پنجگانه حداقل يك بار آية الكرسي ، سوره االخالص و   ) 5(

  تسبيح فاطميه  را خوانده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيه با ترجمه وتفسير  3العرفان حداقل  آيا شما امروز از كنزااليمان مع خزائن  ) 6(

خوانده يا شنيده ايد؟يا صراط الجنان  حدودا دو صفحه از صراط الجنان را 

  خوانده يا شنيده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  آيا شما امروز بعضي از اوراد شجره را خوانده ايد؟  ) 7(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  مرتبه درود شريف را خوانده ايد؟ 31 3آيا شما امروز حداقل  ) 8(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز چشم هاي خود را از گناهان ( يعني نگاه بد ، فيلم و سريال ، از ويدئو   ) 9(

و تصاوير مستهجن ( غير اخالقي ) موبايل،زنان نامحرم و  ديدن چيزهاي بيهوده ) 

  داشته ايد؟نگاه 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 3  اعمال نيك 72 

آيا شما امروز گوش هاي خود را از گناهان نجات داده ايديعني از شنيدن غيبت   ) 10(

  ،ترانه ، از سخنان ناشايسته و ناروا و از شنيدن موزيك هاي موبايل حفظ كرده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز هنگام پياده روي يا در تاكسي يا در اتوبوس و غيره در حين مسافرت خود را از   ) 11(

به اطراف نگاهاي بد نجات داده ايد؟ آيا شما نگاه خود را پايين انداخته ايد؟و بدون نياز، 

( اين طرف و آنطرف) نگاه خود را حفظ كرده ايد؟هنگام صحبت كردن با ديگران بدون 

  نيازبجاي  زل زدن( نگاه مسلسل)  سر خود را پايين انداخته و پايين را نگاه كنيد

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

دقيقه از كتب يا رساله يا ماهنامه اعلي حضرت  12آيا شما امروز به مدت حداقل   ) 12(
 ��� ����  �	
� �
� 	� �� �
  از كتب يا رساله مكتبة المدينه، خوانده يا شنيده ايد؟ ��

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

رفت و آيا شما در هنگام شنيدن صداي اذان تمام كارهاي روزمره خود از قبيل گفتگو ،   ) 13(

جواب داده و اقامه  را رها كرده و به اذان  آمد گفتگو با تلفن و غيره و تمام كارها

دو در حين خوردن اذان شروع ايد؟( اگر قبل از اذان مشغول خوردن و نوشيدن باشي

مشكلي نيست براين اساس جهت وضو گرفتن  دامه بدهيدبه خوردن و نوشيدن اشد اگر 

  و آماده سازي خود براي اداي نماز به خود سختگيري نكنيد)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 4  اعمال نيك 72 

عصبانيت سكوت آيا شما امروز ( در منزل يا خارج از منزل ) هنگام ناراحتي و    )14(
  كرده و چاره انديشي كرده ايد يا فراموش كرده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  آيا شما امروز اعمال خود را محاسبه كرده ايد و جدول رساله اعمال نيك را پر كرده ايد؟  ) 15(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز مطابق با  اصول مجلس شوراي مركزي از  سرپرست خود اطاعت   ) 16(
كرده ايد؟ در صورت اجازه شريعت اطاعت از سرپرست اطاعت از من و نافرماني 

  مدظله العالي)از ايشان نافرماني من است ( اميراهل سنت 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

بزرگسال  و كودك هر با برخورد در) منزل از بيرون و منزل در( امروز شما آيا  ) 17(
 جانيا (جي) شما جناب ،ز واژه با ايشان با بهترين برخورد و با لبخند اصحبت  در

  بر حسب موقعيت لبخند بر لب داشته باشيداستفاده كرده ايد؟ 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز در مدرسة المدينه ( بزرگساالن) قرآن كريم را تالوت كرده يا تعليم   )18(

داده ايد؟وقتي كه ذمه داران دعوت اسالمي به سبب برنامه هاي تنظيمي از 

طرف مدرسة المدينه بالغان نتوانست شركت كند كسي كه قرآن كريم را بصورت 

جزء يا نصف جزء يا ثلث  تجويد با ناظره ختم كرده اند پس در اين روز يك
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 5  اعمال نيك 72 

  جزء را تالوت نمايد

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 آيا شما امروز تا دو ساعت بعد از نماز با جماعت عشاء تالش كرده ايد كه بخوابيد؟  )19(

اجتماعات خصوصي و غيره ( ديدن برنامه مذاكره مدني و دعوت اسالمي در 
شركت كرده يا در وقت معين به منزل برگشته و عبادت و مطالعه كرده ايد و سبب 

  ( درست است) تلف شدن حق كسي نشده ايد پس كارهاي نيك صحيح است

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  اعمال نيك  19بخش دوم 

 

آيا شما امرو ز كارهاي ديني انجام شده  دعوت اسالمي را به سرپرست خود   )20(
        تحويل داده و طبق جدول در زمان دو ساعت تحويل داده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  فجر كسي را بيدار كرده ايد؟ آيا شما امروز براي نماز  )21(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز از باز كردن درب و پنجره منزل خود كه به طرف همسايگان باز مي   )22(
  كرده ايد؟ شود از نگاه كردن به طرف منزل آنها بدون نياز چشم خود را محافظت

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 6  اعمال نيك 72 

آيا امروز در منزل شما سلسله درس جاري بوده يا بخاطر عذري در نبود شما در   )23(

             منزل تعليم در س انجام شده است؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما حداقل يك در س ديني ( در مسجد ، در مغازه ، در بازار و غيره در هر   )24(

  كجا كه براي شما سهل باشد داده يا شنيده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 نباشديا روشن يا رنگ پر زنانه هاي رنك كه(  لباس سنت با مطابق شما امروز آيا  )25(

 توسط پا مچ از باالتر عربي دراز ايد؟پيراهن پوشيده)  است منع شرعا كه رنگي

 ڻي پائٿين كان مڏيڀرتو ڪگهو عربي ڊ(  1.است قبول قابل اسالمي برادران

  يو ويندو.)ڃدرست ماء جو مدني انعام ڀواري اسالمي 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                      

 گشادي و دست انگشتان بند تا ها آستين درازي و پا ساق نصف تا پيراهن دامن درازي كه است اين سنت  1
لباس سفيد از هر  )9/579( رد المحتار، كتاب الحظرواالباحة ، فصل في اللبس،باشد   وجب يك اندازه به آستين

�	ٖ لباسي بهتر است و سركار مدينه  � � ��  �	� �� ���  ���  ��� �� ����     از حضرت  سيدنا سمره ،  آن را پسند فرموده اند ����

 � ���  � ���� �� 
 �	���	ٖ     روايت است كه حضور پاك  � � ��  �	� �� ���  ���  ��� �� ���� خيلي فرموده اند لباس سفيد بپوشيد زيرا اين  ����
(ترمذي ،كتاب االدب ، باب ماجاء في لبس     صاف و پاكيزه است و مردگان خود را نيز با اين لباس كفن بدهيد.

  )2819، حديث :370/ 4البياض 
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 7  اعمال نيك 72 

  آيا شما به سنت نگهداشتن زلف( موي بلند) عمل كرده ايد؟  )26(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما خداي نا خواسته  - نگهداشتن يك مشت محاسن ( ريش) واجب است  )27(

  مرتكب گناه تراشيدن محاسن خود يا كوتاه كردن كمتر از يك مشت كه نشده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

( كاش روزانه  مرتكب شدن به گناه فورا توبه كرده ايد؟آيا شما معاذاهللا هنگام   )28(

  بار استغفراهللا نصيبتان باشد) 70بار استغفار بكنيد مثال  70حداقل 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  بعد از غذا دعا كرده ايد؟آيا شما مطابق با سنت غذا تناور نموده و قبل و   )29(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز در منزل در دفتر ، در اتوبوس ، در قطار  و غيره در هنگام رفت   )30(

يا نشسته به وآمد و مسافرت و يا هنگام گذر از كوچه و خيابان  در حالت ايستاده 

  مسلمانان سالم داده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 8  اعمال نيك 72 

آيا شما امروز بر اين سنت ها در حد توان عمل كرده ايد؟ ( مسواك ، رفت و   )31(

  و غيره)آمد در منزل ، خوابيدن و بيدار شدن ، رو به سوي قبله نشستن 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز چهار ركعت سنت قبل از ظهر را پيش از نماز فرض ادا كرده ايد؟   )32(

( توجه داشته باشيد كه اداي چهار ركعت سنت قبل از  ظهر سنت موكده مي 

  چهار ركعت سنت قبل از فرض نيز سنت موكده است)باشد و و خواندن 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز نماز تجهد را  ادا نموده ايد؟ يا در صورت بيداري صلوة الليل را   )33(

  ادا كرده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  آيا شما امروز نمازنوافل اوابين يا اشراق و چاشت را خوانده ايد؟  )34(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

يا عشاء را ادا نموده ايد؟ نصيبتان باشد ! آيا شما امروز سنت هاي قبل نماز عصر   )35(

  سنت هاي قبل عصر و عشاء و نوافل ظهر و مغرب و عشاء را نيز ادا فرماييد.

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 9  اعمال نيك 72 

كار دعوت اسالمي  حداقل  12آيا شما  امروز در كارهاي فردي با تالش خود از   )36(
  ترغيب ( دعوت ) داده ايد ؟ دينيبراي يك كار  

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

شال ( چادر) موبايل ، شارژر ، آيا شما امروز از ديگران وسائلي ( مثال دمپايي ،   )37(
ماشين و غيره ) درخواست نكرده و استفاده نكرده ايد؟ (عادت  درخواست 
( سوال كردن ) از ديگران را رها نمائيد اسباب و وسائل مورد نياز خود را هميشه 

  به همراه خود داشته باشيد.)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  آيا شما امروز از گفتن و شنيدن دروغ، غيبت و سخن چيني خود را حفظ كرده ايد؟  )38(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  اعمال نيك 18بخش سوم 

  مدني چينل را مشاهده نموده ايد؟ آيا شما امروز در بعضي مواقع كانال  )39(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما با يك يا چند نفر براي امور دنيوي رفاقت شخصي داريد؟ ( رفاقت هاي   )40(
        كنند.شخصي و گروهي در ترقي كارهاي تنظيمي عموما مانع ايجاد مي 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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در صورت بدهكار بودن آيا در صورت استطاعت مالي  بدون درخواست طلبكار در   )41(

پرداخت وام خود تاخير نكرده ايد؟ و چيزي را كه به امانت از كسي كه گرفته بوديد ، 

  عودت دادن آن با دقت و صحيح و سالم به صاحب آن تحويل داده ايد؟در هنگام 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز سخناني بر زبان آورده ايد كه قلب آن را نپذيرفته ؟ آيا مرتكب   )42(

مثال گفتن كلماتي مثل من حقير هستم ، من خيلي بد نفاق و ريا كاري نشده ايد؟ 

        هستم و ... در حالي كه قلبا آنها را قبول نداريد و خود را فرد نيك تصور كنيد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما در نظافت و پاكي سليقه داريد؟ ( نظافت و پاكي يعني: پاكيزه نگهداشتن   )43(

بدن ،لباس منزل وتمام اشياء درهرجا كه كار ميكنيد  سليقه: پايبند بودن به وقت 

، رعايت به زور بستن درب منزل و درب ماشين خود يا ديگري بدون ضرورت ، 

  ه ايد سر جاي خود و غيره)      گذاشتن وسايل و لوازمي كه با اجازه برداشت

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا با ظاهر شدن عيب مسلماني ( بدون مصلحت شرعي ) عيب ايشان رابراي   )44(

  ديگران ظاهر نكرده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

www.dawateislami.net
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  شنيدن تفسير  يا ارائه آن به ديگران ايجادكرده ايد؟ هآيا شما امروز حلق  )45(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

با عزت ،بسم اهللا  خوانده ايد؟ (عمل آيا شما امروز قبل از انجام هر كار جائز و   )46(

  كسي كه حداقل سه بار بخواند قبول است)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  آيا امروز شما  در ميدان  درس داده يا شنيده ايد؟  )47(

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا امروز شما براي والدين خود و براي پير و مرشد خود دعاي مغفرت و چيزي   )48(

( يك بار درود شريف نيز خوانده و مي توانيد ايصال ثواب ايصال ثواب كرده ايد؟ 

  نمائيد)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا امروز شما در مسجد، منزل ، در محل كار و غيره خود رابراي نجات از اسراف   )49(

كوشش كرده ايد؟ ( مثال المپ ها ، پنكه ها ، در صورت عدم نياز استفاده كردن 

  بيش از نياز مصرف و ريختن آب)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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آيا امروز شما قوانين ترافيكي را رعايت ( پايبندي ) كرده ايد؟  (همانطور كه   )50(

هنگام رانندگي  موتور سيكلت بايد از كاله ايمني ، در صورت رانندگي باماشين 

از موبايل استفاده نكنيد از كمربند ايمني استفاده نمائيد ، توجه به سيگنال  ، ون 

ستن در جلو ماشين ( بغل راننده) استفاده وي را رها كرده و غيره) در صورت نش

  از كمربند ايمني  

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 از هستندكه كارهاي نيك) سرپرست(دار ذمه كه اگرازبرادران اسالمي كساني  )51(

 مالقات بصورت چه و نامه صورت به چه باشد شده صادر)  گناهي(  بدي ايشان

 معاذاهللا ايد يا نموده آن فهمانيدن به سعي نرمي با صورت دو هر در حضوري

 صورت اين در ايد، نموده گو باز ديگران به را ايشان بدي شرعي اجازه بدون

ايد؟در صورت ناچاري كسي كه قادر به  شده غيبت كبيره گناه مرتكب شما

نيست.نيز اگر آن بدي به دين و دعوت اسالمي خدشه اي اصالح باشد مشكلي 

وارد كند پس بايد طبق برنامه تنظيم شده مركز دعوت اسالمي براي حل مسئله 

  دريغ نفرماييد

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 گناهان ( متهم كردن ديگران ، دل آزاري ، فحاشي ،آيا شما امروززبان خود را  از   )52(

  وغيره نجات داده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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آيا شما امروز براي حفاظت از فضول گويي ( يعني گفتگويي كه هيچ فايده   )53(

ديني و دنيوي نداشته باشد) براي ايجاد عادت آيا در بعضي مواقع با اشاره گفتگو 

كرده ايد؟  هر وقت قسمت شد روزانه حداقل چهار بار نوشته و حداقل سه بار با 

  اشاره گفتگو كردن سعادت نصيب تان گردد.  

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ايا شما امروز ( در منزل يا در بيرون براي نجات از شوخي ، مسخره كردن ، طنز   )54(

( جوك) ، دل آزاري ، و خنيديدن با قهقهه ( خنديدن با صداي بلند) تالش 

  كرده ايد؟

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز از عمامه شريف استفاده كرده ايد ( بسته ايد)؟( كسيكه حاقل يك   )55(

  دقيقه  از عمامه استفاده كند قابل قبول است) 12ساعت و 

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

آيا شما امروز به پدر و مادر خود احترام گذاشته ايد؟ ( قبول كردن سخنان گفته   )56(

شده ايشان كه مطابق شريعت باشد،بوسيدن دست آنها، صداي خود را پائين تر از 

 صداي آنها قرار دادن وغيره جهت اطالعات بيشتر رساله (سمندري گنبد) را

  مطالعه فرماييد.)

���  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 .......................................................................مدني ماه و سال  ) كارگزاري قفل مدينه(                                                                        
 ����� گفتگو نوشتاري گفتگوي اشاره اي گفتگو با انداختن سر به پايين  قفل مدني با استفاده از عينك مدينه

  مورد 12حداقل  مورد 12حداقل  مورد 12حداقل   دقيقه 12كم و بيش 

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7. 

    8. 

    9. 

    10. 

    11. 

    12. 

    13. 

    14. 

    15. 

    16. 

    17. 

    18. 

    19. 

    20. 

    21. 

    22. 

    23. 

    24. 

    25. 

    26. 

    27. 

    28. 

    29. 

    30. 

    ������ 
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  اعمال نيك هفتگي 9999

 –آيا شما در اين هفته در منزل ، يكي از خواهران اسالمي ( مثال خواهر   )57(
مادر و همسرتان و غيره ) را به اجتماع خواهران اسالمي فرستاده  –دختر 
  ايد؟

  

  

  

  
  

دوره اي:  آيا سعادت ديدن يا شنيدن مذاكره هفتگي را حاصل كرده ايد؟ (  )58(
  دقيقه ) 12با شروع شدن سوال و جواب حداقل يك ساعت و 

  

  

  

  
  

آيا شما در اجتماع سنتهاي كامل از اول تا آخر ( يعني از مغرب تا اشراق و   )59(
  چاشت ) شركت نموده ايد؟

  
  

  
  
  

  ايد؟آيا در اين هفته در روز تعطيل سعادت اعتكاف را حاصل نموده   60 
  

  

  

  

  

آيا در اين هفته براي عيادت حداقل يك مريض يا پريشان حال به منزل يا   )61(
بيمارستان رفته و طبق سنت عيادت يا غمخواري كرده ايد يا براي فوت 
عزيزي تسليت گفته ايد؟( براي استفاده از تعوذات عطاريه مشوره داده و 

  كسب ثواب نموده ايد)
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آيا در اين هفته روز دوشنبه شريف ( يا در صورت گذشتن از وقت در هر   )62(

  روز ديگري ) روز ه گرفته ايد؟

  
  
  
  
  

  ايا اين بار (اين هفته) رساله هفتگي را خوانده يا شنيده ايد؟  )63(
  
  
  
  
  

    اي انجام داده ايد؟ آ آيا شما در اين هفته حداقل يك بار گشت منطقه  )64(
  
  
  
  

)65(  

  

 دينيايا شما در اين هفته حداقل يك برادر اسالمي را كه قبال در ماحول 
) بود ويا قبال در اجتماع شركت مي كرد ولي االن حاضر نمي فضاي ديني(

  ) برگردد؟فضاي دينيشود ) تالش كرده ايد تا به ماحول ديني (

  
  
  
  
  

  اعمال نيك ماهانه 4444

ده ايد؟ آيا آن را تمام ردر حلقه مدني شركت كگذشته آيا شما در هفته   )66(

  كرده ايد؟

  

آيا شما در ماه گذشته اسالمي رساله كارهاي نيك را پر كرده و به سرپرست   )67(
  خود تحويل داده ايد؟

  

    ايد؟آيا شما در اين ماه حداقل سه روز در قافله مدني سفر كرده   )77(

آيا شما در اين ماه به يكي از عالم هاي اهل سنت ( يا امام مسجد، موذن يا   )77(
  خادم ) چيزي كمك مالي كرده ايد؟

  

  كار نيك ساالنه 1111

    آيا شما امسال طبق جدول زمانبندي يك ماه در قافله سفر كرده ايد؟  )70(
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 كار نيك براي تمام دوران زندگي 2222

  

رساله هاي  روش زندگي را مطالعه نموده ايد؟  ( منهاج آيا شما كتب و   )71(
 16در بيان مرتد ، حصه  9 ) العابدين، جاءالحق ، بهار شريعت حصه ( قسمت

در بيان خريد وفروش و بيان حقوق والدين ( در صورت متاهل بودن) حصه 
در بيان پرورش كودكان ،  8در بيان محرمات و حقوق الزوجين ، حصه  7

كتب  اعلي  –، حرمت مصارت ،در بيان اظهار و طالق كنايه بيان طالق 
حضرت رحمة اهللا عليه ((تمهيدااليمان، حسام الحرمين))نيز از كتب چاپ 
شده مكتبة المدينه سوال و جواب در مورد كلمات كفرآميز ، سوال و جواب 

) ، عقائد بنيادي و معموالت اهل سنت،  در باره چنده ( جمع آوري كمك
، سخنان   الْمبِينِ آخرت ، ده عقيده ، عقيده بنيادي اسالم ، الْحقِّعقيده 

 35بنيادي اسالم ( هر سه قسمت ) ، كتاب العقائد، گلدسته عائد و اعمال ، 
كلمات كفر ، سوال و جواب از اعلي حضرت ، علم  28اشعار كفريه ترانه ها ، 

يا شنيده ايد؟ ( كاش القرآن ، احكام نماز و فيضان سنت تمام ابواب خوانده 
هر سال در ماه مبارك شعبان المعظم در باب فيضان سنت (فيضان رمضان 

  بخوانيد يا بشنويد يا بخوانيد)

  

 12آيا در زندگي با اتحاد و يكپارچگي ( يك مشت بودن ) جلسات مختلف   )72(
روزه فيضان  7روزه اصالح اعمال، جلسه 7كار نيك، جلسه  12ماه (جلسه 

  را حاصل كرده ايد؟نماز ) 
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 ���� امير اهل سنت  �!  �" 
 �# �$
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 � �
مي فرمايد: كسي كه به چهار كار داده شده در ذيل با  	� 
  پايبندي انجام دهد محبوب من است.

 ���  مرتبه بصورت نوشتاري گفتگو نمايد 12كسي كه هر روز حداقل  :1 ��

���  مرتبه با اشاره گفتگو كند. 12روزانه حداقلكسي كه  :2 ��

���دقيقه از عينك قفل مدينه( زبان خود را كنترل كند)  12كسي كه روزانه حداقل :3 ��
  استفاده كند.

���  اعمال نيك عمل نمايد  63هرماه حد اقل بر : 4 ��
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ۡ
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�
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��� كوشش شده است؟ اعمال نيك  72در اين ماه بر چند انعام از  :1 ��

��� در اين ماه سعادت محاسبه چند روز را حاصل نموده ايد؟ :2 ��

���حاصل  شده است؟                                               نيكيدر اين ماه سعادت چند روز سفر با قافله  :3 ��

��� ت محبوب شدن عطار حاصل شده است؟آيا در اين ماه سعاد :4 ��

����� 5:  �)  �*��+��,-
� �
شما براي محاسبه  كوشش مي كنم بر اعمال نيك در ماه آينده عمل 	
   (يعني در زمان پر نمودن جدول ) چه زماني را مقرر نموده ايد؟
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