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દૈનિક 56 િેક આમાલ
પ્રથમ તબક્કો 19 િેક આમાલ
(1) શું આજે આપે કોઈ િે કોઈ જાએઝ કામોથી પહેલાું ઓછામાું ઓછી એક
સારી નિય્યત કરી ?
(કાશ ! કોઈ એકિે પ્રોત્સાહિ પણ અપાય, ત્રણ કામોમાું સારી નિય્યત
કરવાથી િેક અમલિું પાલિ ગણી લેવામાું આવશે.)

(2) શું આજે આપે પાુંચેય િમાઝો જમાતથી પઢી

? (કાશ ! તક્બીરે ઊલાિી

સાથે પહેલી સફ કદદ િ ચકાય.)

(3) શું આજે આપે ઘરે, બજાર, માકેટ નવગેરે જયાું પણ હતા ત્યાું િમાઝોિાું
સમયે િમાઝ પઢતાું પહેલાું િમાઝિી દાવત આપી ? (કાશ ! પાુંચેય િમાઝોમાું
કોઈ એકિે પોતાિી સાથે મનજજદે લેતા જઇએ.)
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(4) શું આજે આપે રાત્રે સ રએ મલ્ક પઢી કે સાુંભળી ?

(5) શું આજે આપે પાુંચેય િમાઝોિી પછી ઓછામાું ઓછી એક એક વાર
આયતલ કરસી, સરએ ઇખ્લાસ અિે તજબીહે ફાતેમા  َرض َِی اہّٰللُ َعن َھاપઢી ?

(6) શું આજે આપે કન્ઝલ ઈમાિ સહ ખઝાઇિલ ઇરફાિ અથવા િૂરુલ
ઇરફાિથી ઓછામાું ઓછી ત્રણ આયતો તજજ મા અિે તફ્સીરિી સાથે પઢી કે
સાુંભળી

? અથવા નસરાતલ નજિાિથી આશરે બે પાિાું વાુંચયાું કે સાુંભળયાું ?

(7) શું આજે આપે શજરાિાું કોઈ િે કોઈ વજીફાું પઢયાું ?

(8) શું આજે આપે કમ સે કમ 313 વાર દરૂદ શરીફ પઢયાું
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(9) શું આજે આપે આુંખ ોિે ગિાઓ (એટલે કે બદ નિગાહી, નસિેમાઓ,
ડ્રામાઓ, મોબાઇલ પર ગન્દા ફોટા અિે વીદિયો, પરજત્રીઓ અિે કનઝન્ઝ
નવગેરેિે જોવા)થી બચાવી ?

(10) શું આજે આપે કાિોિે ગિાઓ (એટલે કે ગીબત, ગીત-સુંગીત, ખરાબ
તથા ગન્દી વાતો, મોબાઇલિી મ્યનઝકલ ટોિ નવગેરે નવગેરે સાુંભળવાું)થી
બચાવયાું ?

(11) રજતે ચાલતા કે કાર અથવા બસ નવગેરેમાું મસાફરી દરનમયાિ પોતાિે બદ
નિગાહીથી બચાવીિે શું આજે આપે િજર િીચી રાખી ? અિે જરૂરત વગર
આમ તેમ જોવાુંથી પોતાિે બચાવયાું ?
(સદિસીબે ! કોઈ સાથે વાત કરતાું સમયે સામાું વયનક્તિી આુંખમાું
નબિ જરૂરી એકધારી િજર તાુંકવાું કરતાું િીચી રહેતી હોય.)

(12) શું આજે આપે આલા હઝરત  َرح َم ُۃ ا ہّٰللِ َعلَیہકાું તો મક્તબતલ મદીિાિાું
કોઈ પ જતક કે પનજતકા અથવા "માહિામા ફૈઝાિે મદીિા" ઓછામાું ઓછાું 12
નમિીટ વાુંચયાું કે સાુંભ ળયાું ?
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(13) શું આજે આપે વાતચીત, ફોિ પર વાતાજલાપ અિે કામકાજ જથનગત
કરીિે અઝાિ અિે તકબીરિો જવાબ આપ્યો ?
(જો અગાઉથી ખાઈ પી રહ્ાું હોવ અિે અઝાિ શરૂ થઈ જાએ તો
ખાતાું પીતાું રહેવામાું કશો વાુંધો િથી, આજ રીતે િમાઝિી તૈયારીિે લીધે
ચાલવાું અિે વજ કરવાું નવગેરેમાું પણ કોઈ અિચણ િથી.)

(14) આજે આપે (ઘરે કે બહાર) કોઈ પર ગજસે થવાિી નજથનતમાું મૌિ ધારીિે
ગજસાિો ઉપાય કયો કે બોલી પળયાું

?

(15) શું આજે આપે પોતાિાું કામોિો જાએઝો લેતાું િેક આમાલિી પનજતકામાું
ખાિા ભયાાં

?

(16) શું આજે આપ "મકજજી મજનલસે શૂરા"િી સચિાઓ પ્રમાણે પોતાિાું
નિગરાિિે અિસયાાં

?

(ઇજલાનમક છટછાટ હેઠળ શૂરાિાું આદરમાું મારુું આદર, શૂરાિાું
અિાદરમાું મારુું અિાદર : સગે મદીિા )عُف َِی َعنہ
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(17) શું આજે આપે ઘર અિે બહાર દરેક િાિાું મોટાું સાથે સભ્યતાથી એટલે કે
આપ જિાબ અિે જી ઉચચારીિે વાતચીત કરી

? (સુંજોગાિસાર મોઢે નજમત

પણ રાખો.)

(18) શું આજે આપ મદ્રસતલ મદીિા (વયજક)માું કરઆિે કરીમ પઢયાું કે
પઢાવયું

? (દાવતે ઇજલામીિાું એવા જવાબદારો જે

અરબી વયાકરણથી કરાિે

કરીમ િાજરો પૂર ો કરી ચ ક્યાું છે તે જે દદવસે તેહરીકિી જવાબદારીઓિાું
કારણે મદ્રસતલ મદીિા (વયજક)માું શામેલ િ થઈ શકે તો એ દદવસે એક
અથવા અિધો કાું તો પા નસપારો નતલાવત કરી લે .

(19) શું આજે આપે ઇશાિી જમાતથી બે કલાકિી સમય મયાજદામાું સઈ
જવાિો પ્રયાસ કયો

?

(TV ઉપર જીવુંત પ્રસાદરત મદિી મઝાકરો અિે દાવતે ઇજલામીિાું
ઇજતેમા નવગેરેમાું શામેલ થવાું કે સમયસર ઘરે પહોંચીિે પણ ઇબાદત અિે
વાુંચિિાું કારણે નવલુંબ થવાુંમાું કોઈિો હક નવગેરે િષ્ટ િ થતો હોય તો િેક
અમલ માિી લેવામાું આવશે.)
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બીજો તબક્કો 19 િેક આમાલ
(20) શું આજે આપે દાવતે ઇજલામીિાું દીિી કામોમાું પોતાિાું નિગરાિિાું
આપેલ નશિયૂલ પ્રમાણે ઓછામાું ઓછાું બે કલાક ગાળયાું

?

(21) શું આજે આપે ફજર માટે જગાવયાું ?

(22) શું આજે આપે પોતાિાું ઘરિાું જરૂખાું (એટલે કે બહાર જોવાું માટે
મકાતી બારીઓ)માુંથી (નબિ જરૂરી) બહાર ઉપરાુંત અન્ય કોઈિાું દરવાજા
નવગેરેથી એમિાું ઘરોિી અુંદર િોકયું કરવાથી બચવાિાું પ્રયાસ કયાાં

(23) શું આજે આપિે ત્યાું ઘર દસજ થયો
ગેરહાજરીમાું પણ ઘર દસજિો દોર ચાલું રહ્ો

?

?

કે કોઈ કારણોસર આપિી

?

(24) શું આજે આપે કમ સે કમ એક દીિી દસજ (મનજજદે, દકાિે, બજાર નવગેરે
જયાું સગવિ હોય) આપ્યો કે સાુંભળયો

?
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(25) શું આજે આપે સ ન્િત મજબ પોશાક (કે જે લેિીઝ કલર જે વાુંકે ભળકતાું
રુંગિાું કે ચમકતાું િ હોય અથવા એવા રુંગિા પણ િ હોય જે િી ઇજલામમાું છૂ ટ
િ હોય) પહેયો

?

(લાુંબો અરબી ઝભ્ભો ઘૂુંટીથી ઉપર પહેરિાર ઇજલામી

ભાઈિું િેક અમલ ગણી લેવામાું આવશે.)

(26) શું આપે ઝલ્ફો રાખવાિી સન્િતિું પાલિ કયાં ?

સન્િત એ છે કે ઝભ્બાિી લું બાઈ અિધી પપુંિલી સધી હોય અિે આજતીિિી
લુંબાઈ વધમાું વધું આુંગળીઓિાું પોરાું સધી અિે પહોળાઈ એક વેંત હોય . کتاب،(ردالمحتار
)۹۷۵/۵، فصل فی اللبس، الحظر واالباحۃસફેદ પોશાક દરેક પોશાકથી ઉત્તમ છે . અિે સરકારે મદીિા
 َصلَّی اہّٰللُ َع َلی ِہ َوٰال ِ ٖہ َو َس َّلمએ આિે પસન્દ ફરમાવયું છે . હઝરતે સૈયદિા સમરહ  َرضِی اہّٰلل ُ َعنہથી

َ

દરવાયત છે કે હઝૂ રે પાક  َصلَّی اہّٰللُ َع َلی ِہ َوٰال ِ ٖہ َو َس َّلمએ ફરમાવયું : સફેદ પોશાક પહેરો ! કેમકે આ
અનત જવચછ અિે પાક છે અિે પોતાિાું મિદાુંઓિે પણ આમાું જ કફિ આપો .
)۹۱۸۵:حدیث،۰۷۳/۴،باب ماجاء فی لبس البیاض،کتاب االدب،(ترمذی
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(27) એક મઠ દાઢી રાખવી વાનજબ છે . આજે આપે ખદા િ કરે દાઢી
મિું વાિો કે એક મઠથી ઘટાિવાિો ગિો તો િથી કયોં

?

(28) શું આજે આપે N ગિો થઈ જવાિી નજથનતમાું તરુંત તૌબા કરી ?
(કાશ ! પ્રનતદદિ કમ સે કમ 70 વાર ઇનજતગફાર જે મકે 70 વાર

فاہّٰلل
ُ ِ  اَس َتغપઢવું િસીબ થઈ જાય.)

(29) શું આજે આપ સ ન્િત મજબ જમ્યાું અિે જમતા પહેલાું અિે પછીિી
દવાઓ પઢી

?

(30) શું આજે આપે ઘરે , કચેરીએ, બસ - ટ્રેિ નવગેરેમાું આવતાું જતાું અિે
ગલીઓથી પસાર થતાું રજતે ઉભા કે બેઠા મ સલમાિોિે સલામ કરી ?
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(31) શું આજે આપે આ સ ન્િતોમાુંથી કોઈિે કોઈિું પાલિ કયાં

?

(નમજવાક, ઘરમાું આવવું- જવ,ું સવું-જાગવું , કાબા તરફ બેસવું નવગેરે)

(32) શું આજે આપે ઝોહરિી અગાઉિી ચાર સન્િતો ફરજથી પહેલાું પઢી

?

(ખયાલ રાખશો કે ઝોહરિી અગાઉિી ચાર સન્િતો સન્િતે મોઅક્કદા છે અિે
આમિું ચાર રકઅત ફરજથી પહેલાું પઢવું પણ સન્િતે મોઅક્કદા છે .)

(33) શું આજે આપે તહજજદિી િમાઝ પઢી
નજથનતમાું સલાતલ્લૈલ (રાતિી િમાઝો) પઢી

?

અથવા રાત્રે િ સવાિી

?

(34) શું આજે આપે અવવાબીિ કે ઇશરાક અિે ચાશ્તિાું િફલો પઢયાું
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(35) શું આજે આપે અસર અથવા ઇશાિી સન્િતે કનલલયા પઢી

?

(સદિસીબે ! અસર અિે ઇશા બન્િેિી અગાઉિી સન્િતો અિે ઝોહર તથા
મગદરબ અિે ઇશાિાું િફલો પણ પઢી લેવામાું આવે.)

(36) શું આજે આપે ઇિદફરાદી કોનશશથી દાવતે ઇજલામીિાું 12 દીિી
કામોમાુંથી કમ સે કમ એક દીિી કામિી પ્રેરણા આપી

?

(37) આજે આપે અન્યથી માુંગીિે કોઈ વજત (જે મકે : પગરખાું ,
ચાદર, મોબાઇલ ફોિ, ચાજજ ર , ગાિી નવગેરે નવગે ર)ે વાપરી તો િથી

?

(અન્યથી માુંગવાિી ટેવ હોય તો કાઢી િાખો, જરૂરીયાતિી વજત પર નિશાિ
પાિીિે પોતાિી પાસે સાચવીિે રાખો.)

(38) શું આજે આપ જ ઠ ું બોલવાું, ગીબત અિે ચગલી કરવાું / સાુંભળવાથી
બચયાું

?
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ત્રીજો તબક્કો 18 િેક આમાલ
(39) શું આજે આપે કોઇ િે કોઇ સમય પૂરતું "મદિી ચેિલ" નિહાળયું ?

(40) શું આપિી કોઈ એક અથવા અમકથી દન્યવી રીતે વયનક્તગત નમત્રતા તો
િથી િે

? (વયનક્તગત નમત્રતા અિે ગ્રપ, તેહરીકિાું કામોિી પ્રગનતમાું સામાન્ય

રીતે અવરોધ બિે છે .)

(41) આજે આપે દેવું હોવાિી નજથનતમાું (ચકવણીિી તાકત હોવાું છતાું) દેવું
ધીરિારિી પરવાિગી વગર દેવ ું ચકતે કરવામાું મોિું તો િથી કયાં

?

ઉપરાુંત

કોઈથી ઉધાર (એટલે Temporary) લીધેલી વજત કામ પતી જતાું િક્કી કરેલ
સમય મયાજદામાું પરત કરી દીધી

?
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(42) આજે આપે બાહ્ િમ્રતાિાું એવાું શલદો જે દદલથી િ હોય ઉચચારીિે
નિફાક અિે દરયાકારીિો ગિો તો િથી કયો િે

? જે મકે લોકોિાું દદલોમાું પોતાિું

વચજજવ બેસાિવાું માટે આ રીતે કહેવું : "હું નધક્કાર પાત્ર છું , કમીિો છું " પરુંત
દદલમાું એવું િ સમજતો હોય.

(43) શું આપ સાફ સફાઈિી ટેવ ધરાવિાર અિે વયવહારુું છો

?

(સાફ સફાઈ : એટલે શરીર અિે પોશાક, ઘરે અિે જયાું કામ કરીએ છીએ એ
જગ્યા અિે ત્યાુંિી વજત ચોખ્ખી રાખવી નવગેરે. વયવહારુું : એટલે સમયિી
પાબન્દી, ઘરે અિે પોતાિી અથવા અન્ય કોઈિી ગાિીમાું બેસતી વખતે કારણ
વગર જોરથી દરવાજો બુંધ િ કરવો, પોતાિા ઘરે , નશક્ષણગૃહ, કચેરી અથવા
કોઈિી ત્યાુંિી જે તે વજત મુંજૂરી હોવાિી નજથનતમાું પણ ઉપાિીિે ફરી એજ
જગ્યાએ પાછી મૂુંકવી નવગેરે.)

(44) આજે આપે કોઈ મ સલમાિિી ખામી જાહેર થઈ જતાું (ઇજલામિી
મુંજૂરી નવિાું) એિી ખામી અન્ય કોઈ પર જાહેર તો િથી કરી
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(45) શું આજે આપે તફ્સીર સાુંભળવાું / સુંભળાવવાિો હલ્કો લગાવયો

(46) શું આજે આપ દરેક જાએઝ અિે સારા કામ પહેલા

?

 بِس ِم اہّٰللપઢયાું ?

(કમ સે કમ ત્રણ વાર પઢિારિું અમલ માિી લેવામાું આવશે.)

(47) શું આજે આપે ચોક દસજ આપ્યો કે સાુંભળયો ?

(48) શું આજે આપે પોતાિા માું-બાપ અિે પીરો મર્શજદ માટે દવા એ મગફેરત
અિે કોઈ િે કોઈ ઈસાલે સવાબ કયો ?
(એક વાર દરૂદ શરીફ પઢીિે પણ ઈસાલે સવાબ કરી શકાય છે .)
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(49) શું આજે આપે મનજજદે, ઘરે, કચેરી નવગેરમ
ે ાું દરુપયોગથી બચવાિો
પ્રયાસ કયો

?
(જે મકે : લાઇટ, પુંખો, નવજળી નવગેરિ
ે ો નબિ જરૂરી વપરાશ

કરવો, જરૂરતથી વધું પાણી વાપરવું કે વેિફવું.)

(50) શું આજે આપે ટ્રાદફકિાું નિયમોિું પાલિ કયાં

? (જે મકે મોટર સાયકલ

ચલાવતી વખતે હેલ્મેટ પહેરવું અિે મોબાઇલિો ઉપયોગ ટાળવો, કારમાું સીટ
બેલ્ટ બાુંધવો, નસગ્િલિું ધ્યાિ રાખવું , વિ વે િ તોિવું નવગેરે નવગેરે. ગાિી િ
ચલાવિાર આગલી સીટ પર બેસતી બખતે સીટ બેલ્ટ અવશ્ય બાુંધે.)

(51) કોઈ ઇજલામી ભાઈ (ખાસ કરીિે જવાબદાર વયનક્ત)થી N કોઈ અપરાધ
થઈ જાય અિે સધારવાિી જરૂરત હોય તો લેનખતમાું , મેસેજ મારફતે અથવા મળીિે
આમિે – સામિે રૂબરૂ શાું નતથી સમઝાવવાિો પ્રયત્િ કયો

?

કે N ઇજલામી

છૂ ટછાટ વગર કોઈ બીજા પર જાહેર કરીિે ગીબતિો મહા અપરાધ કરી િાખ્યો
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પરુંત નિષ્ફળતાિી નજથનતમાું જે એિે સધારી શકતો હોય તેિે કહેવ ામાું વાુંધો િથી.
વળી, એ ભૂલ જો દીિ અિે દાવતે ઇજલામી માટે િકસાિકારક હોય તો પછી
તેહરીકિી પ્રણાલી પ્રમાણે સમજયાિું સમાધાિ કરવામાું પણ વાુંધો િથી.

(52) શું આજે આપે ઝબાિિે ગિાઓ (જે મકે આરોપ ઘિવાું, દદલ દભાવવું,
ગાળો ભાુંિવી નવગેરે)થી બચાવી

?

(53) શું આજે આપે ઝબાિિે ફાલત ું બકવાસ (એટલે કે એ વાતચીત કે જે માું
દીિ કે દન્યાિી ભલાઈ િ હોય)થી બચાવવાિી ટેવ પાિવાું માટે ઘણી ખરી
ઇશારે થી વાતચીત કરી

?

(સદિસીબે ! પ્રનતદદિ કમ સે કમ ચાર વાર લખીિે અિે કમ સે કમ
ત્રણ વાર ઇશારેથી વાતાજલાપ અિે પ્રનતમાસ પહેલા સોમવારે મૌિ દદવસ
ઉજવવાિી સઆદત મળી.)
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(54) શું આજે આપે (ઘરે અિે બહાર) મજાક મજકરી, મેહણાું ટોણાું, દદલ
દભાવવાું અિે અટ્ટ હાજય એટલે કે મોટેથી હુંસવાુંથી બચવાિો પ્રયાસ કયો

?

(યાદ રહે ! કોઈ મસલમાિિું (ઇજલામી છૂ ટ નવિાું) દદલ દભાવવું ગિો છે .)

(55) શું આજે આપે ઇમામો શરીફ બાુંધ્યો

?

(કમ સે કમ એક કલાક 12 નમિીટ બાુંધિારિો અમલ ગણી લેવામાું આવશે .)

(56) શું આજે માું- બાપિો આદર બજાવી લાવયાું

?

(એમિી કહેલી વાત જે ઇજલામ મજબ હોય તો માિવી, એમિો હાથ
ચૂમવો, એમિાું અવાજથી પોતાિો અવાજ ધીમો રાખવો નવગેરે નવગેરે. વધું
માનહતી માટે પનજતકા "સમન્દરી ગમ્બદ" વાુંચ ી લો.)
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મૌિ કારદકદી

માસ..................સિે 20......... ઈ.

તારીખ

લેનખત
વાતાજલાપ

સાુંકને તક (ઇશારેથી)
વાતાજલાપ

િજર તાુંક્યાું
નવિાું વાતાજલાપ

#

કમ સે કમ
12 વખત

કમ સે કમ
12 વખત

કમ સે કમ
12 વખત

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

#

લેનખત

સાુંકને તક (ઇશારેથી)

િજર તાુંક્યાું

વાતાજલાપ

વાતાજલાપ

નવિાું વાતાજલાપ

કમ સે કમ

કમ સે કમ

કમ સે કમ

12 વખત

12 વખત

12 વખત

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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સાપ્તાનહક 9 િેક આમાલ

(57) શું આપે ઘરેથી આ સપ્તાહમાું કોઈ િે કોઈ ઇજલામી બહેિ
(જે મકે બહેિ / પત્રી / માું / પત્િી નવગેરે)િે ઇજલામી બહેિોિાું
ઇજતેમામાું મોક્લ્યાું ?
(58) શું સાપ્તાનહક મદિી મઝાકરો જોવાું / સાુંભળવાિી
સઆદત મળી

? (અવનધ : સવાલ-જવાબ શરૂ થયેથી કમ સે કમ

એક કલાક 12 નમિીટ)
(59) શું સન્િતોથી ભરપર સાપ્તાનહક ઇજતેમામાું અગાઉથી
છે વટ સધી (એટલે કે મગદરબથી ઇશરાક તેમજ ચાશ્ત સધી)
શામેલ થયાું

?

(60) શું આપિે આ સપ્તાહમાું રજાિાું દદવસે એતેકાફિી સઆદત
મળી

?

(61) શું આ સપ્તાહમાું કમ સે કમ કોઈ એક રોગી કે દ :ખીિાું ઘરે
તથા હોનજપટલે જઈિે સન્િત મજબ બીમારપસી અથવા
સહાિભૂતી તેમજ કોઈ અુંગતિાું અવસાિ પર સુંવદે િા કરી

?

(રૂહાિી ઇલાજિી સલાહ આપીિે સવાબ કમાવો.)
(62) શું આ સપ્તાહમાું સોમવાર (અથવા રહી જાય તો કોઈ પણ
દદવસ)િો રોઝો રાખ્યો ?
(63) શું આપે સાપ્તાનહક પનજતકા વાુંચી કે સાુંભળી લીધી ?

www.dawateislami.net

21
(64) શું આપે આ સપ્તાહમાું કમ સે કમ એક વાર અલાકાઈ દોરો
કયો ?
(65) શું આપે આ સપ્તાહમાું કમ સે કમ એક ઇજલામી ભાઈિે
(જે પહેલાું દીિી માહોલમાું હતાું તે મજ પહેલાું ઇજતેમામાું
આવતાું હતા પણ હવે િથી આવતાું) ગોતીિે એમિે દીિી
માહોલિી સમીપ લાવવાિો પ્રયાસ કયો ?

માનસક 4 િેક આમાલ
(66) શું ગયા માસિી િેક અમલિી પનજતકા દફલ (fill) કરીિે એટલે કે ભરીિે
પોતાિા નિગરાિ અિે જવાબદારિે સપદજ કરી દદધી

?

(67) શું આ મહીિે આપે કમ સે કમ ત્રણ દદવસીય મદિી કાફલામાું મસાફરી
કરી

?

(68) શું આપે આ મહીિે કોઈ સન્િી આનલમ (અથવા મનજજદિાું ઇમામ,
મોઅનઝઝિ, સેવક)િી કોઈિે કોઈ િાણાુંકીય સહાય કરી

?

(69) આ માસિાું પહેલાું સોમવારે પનજતકા મૌિ રાજકમાર વાુંચી ફાલતું
બકવાસથી બચવાિી ટેવ પાિવા માટે 25 કલાક (એટલે કે એક દદવસ)િ ું મૌિ
પાળયું અથવા 72 કલાક (એટલે કે ત્રણ દદવસ)િ ું મૌિ પાળયું ?

વાર્ષજક 1 િેક અમલ
(70) શું આપે આ વષે ટાઇમ ટેબલ મજબ એક માસિાું કાફલામાું
મસાફરી કરી ?
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આજીવિ 2 િેક આમાલ
(71) શું આપે આજીવિ અભ્યાસક્રમિું વાુંચિ કરી લીધું

? (નમન્હાજલ

આબેદીિ, જાઅલ હક, બહારે શરીઅત ભાગ 9થી મતજદિું બયાિ, ભાગ
16થી લેવિ-દેવિિું બયાિ અિે માું-બાપિાું હક્કોિું બયાિ, (જો પદરણીત
હોવ તો) ભાગ 7થી મોહરજ માતિું બયાિ અિે પનત પત્િીિાું હક્કો, ભાગ
8થી બાળકોિી સારસુંભાળિું બયાિ, તલાકિું બયાિ, હમજતે મસાહરત,
ઝે હારિું બયાિ અિે તલાકે દકિાયાિું બયાિ. આલા હઝરત  َرح َم ُۃ اہّٰلل ِ َعلَیہિાું
પજતકો "તમ્હીદલ ઈમાિ, હસામલ હરમૈિ" તદ્ઉપરાુંત મક્તબતલ
મદીિાએ છાપેલ ા પજતકો કદિય્યા કલે માત કે બારે મેં સવાલ જવાબ, ચન્દે
કે બારે મેં સવાલ જવાબ, બન્યાદી અકાઇદ ઔર મામૂલ ાતે એહલે સન્િત,
અકીદએ આખેરત, દસ અકીદે , ઇજલામ કે બન્યાદી અકીદે , અલ હક્કલ
મબીિ, ઇજલામ કી બન્યાદી બાતેં (ત્રણ ભાગ), દકતાબલ અકાઇદ,
ગલદજતએ અકાઇદો આમાલ, ગાિોં કે 35 કદિય્યા અશઆર, 28 કલેમાતે
કિ, આલા હઝરત સે સવાલ જવાબ, ઇલ્મલ કરઆિ, િમાઝ કે અહકામ
તેમજ ફૈઝાિે સન્િતિાું સઘળાું ભાગ વાુંચી કે સાુંભળી નલધાું ?)
(કાશ ! પ્રનતવષજ શાબાિલ મોઅઝઝમ માસમાું ફૈઝાિે સન્િતિો
ભાગ "ફૈઝાિે રમઝાિ" વાુંચી / સાુંભળી લેવાય.)

(72) આજીવિ સતત 12 માસ મદિી કાફલામાું મસાફરી અિે જાત
જાતિાું કોર્સજઝ (જે મકે 12 દીિી કામ કોસજ, 7 દદવસીય ઇજલાહે
આમાલ કોસજ , 7 દદવસીય ફૈ ઝાિે િમાઝ કોસજ)િી સઆદત મળી
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અત્તારિાું વહાુંલા
અમીરે એહલે સન્િત  َدا َمت بَ َرکاتُ ُہ ُم ال َعال َِیہફરમાવે છે : જે િીચે દશાજવલ
ે
ચાર કામો નિયનમત રીતે કરે એ મારો ‘‘વહાુંલો’’ છે .

1

દૈનિક કમ સે કમ 12 વખત લેનખત વાતાજલાપ.

2 દૈનિક

કમ સે કમ 12 વખત સાુંકને તક (ઇશારેથી) વાતાજલાપ.

3 દૈનિક

કમ સે કમ 12 વખત િજર તાુંક્યાું નવિાું વાતાજલાપ.

4 દૈનિક

કમ સે કમ 63 િેક આમાલિું પાલિ.

َصلَّی اہّٰللُ َعلی ُم َح ّمد

َص ُّلوا َعل َی ال َحبِیب
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