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Doa Membaca Buku 

Acalah doa ini sebelum Anda mempelajari buku agama
atau pelajaran Islam, Anda akan ingat apapun yang Anda 

pelajari, :

Terjemahan 

Ya Allah ! Bukakanlah pintu pengetahuan dan kearifan

bagi kami, dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami! Wahai 

Zat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan! 

Catatan: Bacalah Salawat Nabi sekali sebelum dan sesudah berdoa. 

B 
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Ghareeb Fa`iday mayn hay 

 

 

MISKIN 

Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, pendiri Dawat-e-Islami 

‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 

 menyampaikan ceramah berjudul ‘Ghurbat ki 

Barakatayn’, (Berkah Kemiskinan) dalam bahasa Urdu dalam 

pertemuan yang Mengilhami Sunnah yang diselenggarakan pada 

hari kamis, 9 Jumadi Ula 1410 H atau 7 Desember 1989, di Markaz 

Madani Dawat-e-Islami paling awal–‘Masjid Jāmi’ Gulzar-e-

Habib’ (terletak di Gulistan-e-Okarvi Bab-ul-Madinah, Karachi). 

Dengan bantuan ceramah itu, sebuah buklet, dengan banyak tambahan 

dan perubahan, dihimpun oleh Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah dalam 

bahasa Urdu dan diterjemahkan oleh Majlis-e-Tarajim (departemen 

penerjemahan) ke dalam bahasa Inggris. Jika Anda menemukan 

kesalahan dalam penerjemahan atau penyusunan tersebut, mohon 

diinformasikan kepada departemen penerjemahan dengan alamat 

pos atau email berikut ini dengan niat mendapatkan pahala [Sawab]. 
 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN:  +92-21-111-25-26-92 – Ext. 7213 

Email:  translation@dawateislami.net 
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Keutamaan Miskin 

Terjemahan bahasa Indonesia dari  
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Sekalipun setan membuat Anda merasa sangat malas, bacalah buklet ini 
dari awal hingga akhir. Anda akan memperoleh banyak pahala dan juga 

pengetahuan mengenai keberkahan dan keutamaan miskin, . 

Keutamaan Salawat Nabi 

Sayyiduna Samurah Suwayi  adalah ayah yang 
dihormati dari Sayyiduna Jabir  yang merupakan 
sahabat Rasulullah . Sayyiduna Samurah 
Suwayi  meriwayatkan: Kami hadir di hadapan 
Rasulullah  ketika seseorang datang dan 

*Dalam pertemuan yang membangkitkan semangat melaksanakan sunnah (Sunnah-
Inspiring Ijtima’) mingguan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 Jumadil Ula 
1410 H (7 Desember 1989), Shaykh-e- ariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, pendiri 
Dawat-e-Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 

 menyampaikan ceramah berjudul ‘Blessings of Poverty’ di Markaz 
Madani Dawat-e-Islami paling awal di Masjid ‘Jami’ Gulzar-e- abib’ (berada di 
Gulistan-e-Okarvi Bab-ul-Madinah, Karachi). Buklet ini telah disusun dengan bantuan 
ceramah tersebut dengan banyak tambahan dan perubahan. 
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bertanya dengan kerendahan hati, ‘Ya Rasulallah 
! Amal apakah yang paling baik di sisi Allah ?’ 

Rasulullah  menjawab, ‘Berkata jujur dan 
memenuhi Amanah [kepercayaan].’ (Perawi adis Sayyiduna 
Samurah Suwayi ) dengan rendah hati berkata,  
‘Ya Rasulallah ! Berilah kami nasihat yang lain.’ 
Beliau  bersabda, ‘Banyak berzikir dan 
membaca Salawat atas diriku karena amal ini menghilangkan 
kemiskinan.’  

Kegemaran ‘Singa Allah’ 

Sayyiduna Suwayd Bin Ghaflah  menyatakan: Saya 
pernah hadir di hadapan Amir-ul-Mu`minin Sayyiduna ‘Ali-
ul-Murtada  di ibu kota Kufah. Beliau  
dijamu dengan sekerat roti gandum dan secangkir susu. Roti 
itu begitu kering dan keras sehingga beliau  harus 
mematahkannya, kadang-kadang dengan tangan beliau dan 
kadang-kadang dengan menaruhnya di atas lutut beliau. Melihat 
hal ini, saya bertanya kepada pelayannya, Fiddah , 
‘Apakah engkau tidak punya simpati kepada beliau? Roti ini 
ada sekamnya, engkau seharusnya mengayak gandumnya dan 
membuatkan roti yang lunak untuk beliau sehingga beliau 
tidak kesulitan mematahkannya.’ Fiddah  menjawab 
bahwa Amir-ul-Mu`minin  telah membuatnya 
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bersumpah tidak akan pernah menyiapkan roti untuk beliau 
dengan gandum yang diayak. Sementara itu, dengan menengok 
ke arahku, Amir-ul-Mu`minin  bertanya, 
‘Wahai Ibn Ghaflah! Apa yang engkau katakan kepadanya?’ Saya 
memberi tahu beliau apa yang saya katakan kepada pelayan itu. 
Lalu saya katakan kepada beliau dengan cara memohon, ‘Wahai 
Amir-ul-Mu`minin ! Kasihanilah diri Tuan 
dan hendaknya Tuan tidak menyulitkan diri Tuan sendiri.’ 
Beliau  menjawab, ‘Wahai Ibn Ghaflah! Rasulullah    

 dan keluarganya tidak makan roti gandum 
dengan kenyang selama tiga hari berturut-turut dan beliau 
tidak pernah dibuatkan roti dengan tepung yang disaring/ 
diayak. Begitu aku sangat lapar di Madinah Al-Munawwarah, 
maka aku pergi keluar mencari pekerjaan [sehingga aku bisa 
memperoleh sesuatu untuk dimakan]. Di tengah perjalanan, aku 
melewati seorang wanita yang sedang mencari seseorang untuk 
merendam bongkahan-bongkahan tanah. Aku berbicara 
kepadanya dan dia setuju membayarku dengan sebutir kurma 
per ember air yang digunakan untuk merendam bongkahan 
tanah. Aku menuangkan enam belas ember air untuk merendam 
bongkahan-bongkahan tanah itu. Akibat mengerjakan hal ini, 
tanganku melepuh. Aku bawa kurma-kurma yang aku dapatkan 
itu kepada Rasulullah  dan menceritakan semuanya 
kepada beliau. Rasulullah  memakan sebagian dari 
kurma-kurma itu.’  
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Semoga Allah  mengasihi mereka dan mengampuni kita 
tanpa dimintai tanggung jawab atas diri mereka! 

Hati yang lembut 

Wahai saudara-saudara sesama muslim! Apakah Anda melihat 
bahwa Amir-ul-Mu`minin Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtada 

 telah mengambil gaya hidup yang sangat sederhana 
dan zuhud? Meskipun menghadapi kesulitan, beliau  
tidak mengeluh sedikitpun. Seperti makanan beliau, pakaian 
beliau pun juga sangat sederhana. Sekali waktu beliau  
ditanya mengapa beliau  menambal sulam gamis 
[yaitu baju panjang longgar berlengan panjang], maka beliau 

menjawab, ‘ ’ yang artinya, [perbuatan] ini 

melembutkan hati dan seorang Muslim menerimanya (Dengan 
kata lain, hati seorang Muslim harus lembut).  

 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Kemiskinan adalah 
berkah dari Allah  dan disukai oleh Rasulullah al-Mustafa 

. Benar-benar utama, membawa banyak 
manfaat. Hamba Allah tercinta menyukainya. 
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Keuntungan miskin 

Sayyiduna Ibrahim Bin Bashshar  menyatakan: 

Suatu ketika aku sedang bepergian bersama Sayyiduna Ibrahim 

Bin Adham . Kami berdua mengamati orang-orang 

yang berpuasa dan tidak punya apa-apa untuk dimakan pada 

saat berbuka. Dan kami juga tidak punya sarana untuk 

menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Memperhatikan kecemasan 

saya, Sayyiduna Ibrahim Bin Adham  berkata, 

‘Wahai Ibn-e-Bashshar ( )! Alangkah besar berkah 

dan kesenangan yang Allah  anugerahkan atas orang 

miskin dan melarat di dunia dan di akhirat! Pada Hari Kiamat 

nanti, mereka tidak akan ditanya tentang zakat; mereka juga 

tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas haji, sedekah an 

perlakuan yang baik terhadap kerabat dan lain-lain.  

 

Sebaliknya, orang kaya akan ditanya tentang semua itu. Orang-

orang kaya dan mampu di dunia akan miskin dan melarat di 

akhirat. Mereka yang dihormati semata-mata karena status 

keduniaannya akan malu di hari akhir. Jangan khawatir. Allah 

 adalah penjamin makanan dan akan menyediakannya bagi 

Anda. Sesungguhnya, kita lebih kaya daripada orang kaya di 

dunia. Kita tentu akan senang di akhirat di samping senang 

dan damai di dunia. Terbebas dari kedukaan, kita tidak khawatir 

tentang bagaimana kita akan menghabiskan waktu pagi dan 

petang kita.  
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Satu-satunya syarat untuk mendapatkan keistimewaaan ini 

adalah kita harus benar-benar taat kepada Allah  dalam 

setiap keadaan.’ Sembari berkata demikian, beliau  

menyibukkan diri dengan membaca salawat. Saya juga mulai 

membaca salawat. Tidak lama kemudian, seseorang yang 

membawa delapan kerat roti dan banyak kurma mendekati kami 

dan mengatakan, ‘Silakan makan makanan ini. Semoga Allah 

 merahmatimu!’ Dia kemudian pergi. Dengan tertuju 

kepadaku, Sayyidunā Ibrahim Bin Adham  berkata, 

‘Makanlah.’ Sewaktu kami mulai makan, seorang pengemis 

berteriak, ‘Beri saya makanan demi rida Allah .’ Dengan 

memberikan tiga kerat roti dan beberapa kurma kepada orang yang 

membutuhkan itu, Sayyiduna Ibrahim Bin Adham  

berkata, ‘Menenteramkan hati orang yang berduka adalah ciri 

orang yang beriman.’  

 

Semoga Allah  merahmati mereka dan mengampuni kita 

tanpa dimintai pertanggungjawaban atas diri mereka! 
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Orang miskin dan melarat akan masuk surga 500 tahun 

sebelum orang kaya 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Perumpamaan di atas 
menekankan fakta bahwa orang miskin dan melarat 
sebenarnya adalah keistimewaan, bukan masalah. Orang 
miskin dan melarat akan sangat bergembira di akhirat karena 
mereka tidak akan ditanya tentang amal ibadah yang berkaitan 
dengan uang, seperti zakat, fitrah, haji, dan sebagainya karena 
perbuatan ini hanya wajib bagi Muslim kaya yang punya 
jumlah kekayaan tertentu yang ditetapkan oleh syariah. 
Bilamana kekayaan itu bisa dipertanggungjawabkan di 
mahkamah Allah  pada Hari Kiamat, Muslim yang 
melarat akan masuk surga berkat kebaikan dan kehendak 
Allah . Maka orang miskin dan melarat akan masuk surga 
sebelum orang kaya. Sayyiduna Abu Hurayrah  
meriwayatkan bahwa Rasulullah  bersabda: 
Muslim yang melarat akan masuk surga setengah hari sebelum 
orang kaya, dan setengah hari (di akhirat) itu sama dengan 500 
tahun (di dunia).’ 

 

 

Dalam menjelaskan perihal orang miskin akan masuk surga 
500 tahun sebelum orang kaya, akim-ul-Ummat Mufti 
A mad Yar Khan Na’imi  menyatakan: Camkanlah 
bahwa penundaan tidak disebabkan oleh pertanggungjawaban, 
karena pertanggungjawaban seluruh dunia akan diminta oleh 
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Allah  dengan sangat cepat. Ini sebenarnya ditujukan 
untuk mengungkapkan tingginya status Muslim yang melarat 
yang akan dimasukkan ke surga, sedangkan orang kaya akan 
dicegah menghadapi pertanggungjawaban. Menjelaskan ‘500 
tahun’, yang mulia Mufti  menyatakan: Hari 
Pembalasan akan berlangsung selama seribu tahun. Allah  
telah berfirman: 

 

Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun 

menurut perhitunganmu. 

Sebagian akan merasa seolah-olah lamanya Hari Pembalasan 
(Hari Kiamat) adalah lima puluh ribu tahun. Allah  telah 
berfirman: 

[Hukuman akan dijatuhkan pada hari itu,] dalam sehari yang 

kadarnya sama dengan lima puluh ribu tahun. 

 

Sebagian orang Mukmin akan merasa seolah-olah durasi 
itu sangat singkat. Allah  telah berfirman: 
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Maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit. Dan 

tidak mudah bagi orang-orang kafir. 

 

Tidak ada pertentangan antara ayat-ayat ini. Adalah mungkin 
bahwa Hari Pembalasan akan berlangsung selama lima puluh 
ribu tahun tetapi sebagian akan merasa bahwa durasinya seribu 
tahun. Sebagian akan merasa bahwa durasinya kurang dari itu, 
dan pelaku kebajikan (Abrar) akan merasa bahwa durasinya 
hanya sesaat [periode waktu yang singkat]. Orang yang tidur 
nyenyak mendapati semalam itu sangat singkat tetapi orang 
yang menghabiskan malam yang sama dalam keadaan sakit 
mendapatinya sangat lama. 

Terjemahan: Lindungilah kami dari siksa kubur, Hari Pembalasan 
dan neraka. Demi Zat Yang Maha Kuasa ! Bawalah aku ke 
surga, Ya Rasulallah ! 
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Kesabaran dalam kemiskinan 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Hanya Muslim yang 
sabar dengan kemiskinan yang pantas mendapatkan berkah 
tersebut di atas. Orang miskin dan melarat yang tidak sabar 
yang terlalu tertarik untuk mengumpulkan kekayaan bahkan 
dengan cara yang tidak wajar dan tidak sah dan merasa dengki 
atau iri terhadap kemewahan orang kaya tidak pantas 
mendapatkan pahala ini. Jika dia lebih banyak memper 
lihatkan ketidaksabaran, maka rasa malu dan kehinaan akan 
menimpanya. Oleh karena itu, orang fakir / melarat dan 
menderita juga harus takut dengan rencana tersembunyi dari 
Allah  karena mereka mungkin dibuat melewati cobaan 
berat dalam bentuk kesengsaraan ini. Tidak sabar dan selalu 
mengeluh, jika mereka mencoba menghilangkan kemiskinan 
dan kesengsaraan dengan cara yang haram, mereka bisa 
berakhir dengan malapetaka dan kehancuran di akhirat. 
 

Sayyiduna Imam Mu addis Ibn Jawzi  menyatakan, 
‘Kemelaratan itu seperti penyakit. Orang yang mengidapnya 
dan menjalaninya dengan kesabaran akan memperoleh pahala. 
Oleh karena itu, orang melarat dan miskin yang bersabar dalam 
kemiskinan akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya.’  
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Terjemahan: Semoga seluruh anggota keluargaku tetap senang 
dengan sedikit makanan. Limpahkanlah kepada kami kekayaan 
berupa kesabaran dan kepuasan hati, Ya Rasulallah . 

Apakah kaya lebih hebat daripada miskin? 

Sayyiduna Abu Hurayrah  meriwayatkan bahwa 
orang-orang fakir dari golongan Muhajirin datang ke hadapan 
Rasulullah  dan dengan rendah hati berkata: 
Ya Rasulallah ! Orang kaya telah mendapatkan 
derajat yang tinggi dan berkah yang abadi. Rasulullah 

 bertanya, ‘Bagaimana?’ Mereka menjawab, ‘Mereka 
menunaikan salat seperti kami dan berpuasa seperti kami. Mereka 
memberikan sedekah tetapi kami tidak bisa. Mereka hamba yang 
bebas tetapi kami tidak bisa berbuat begitu.’ 
 

Mendengarkan hal ini, Rasulullah  bersabda, 
‘Maukah kalian aku ajari suatu hal yang dengan itu kalian bersama 
dengan orang-orang yang ada di depanmu dan melebihi orang 
-orang yang ada di belakangmu? Dan tidak ada yang akan 
lebih hebat daripada kalian kecuali orang yang mengerjakan 
amal seperti kalian.’ Para sahabat  dengan rendah 
hati berkata, ‘Ya Rasulallah ! Ajarkanlah 
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kepada kami.’ Beliau  bersabda, ‘Kalian baca 

Tasbih ( ), Ta mid ( ) and Takbir ( ) 

masing-masing 33 kali, setiap habis salat.’  

 

Terjemahan: Semoga aku bisa menahan diri dari perkataan 
yang tidak berguna dan selalu memuja-Mu, Wahai Zat yang 
Maha Kuasa .  

Khalifah yang fakir 

Dinyatakan pada halaman 187 dalam buku setebal 590 
halaman berjudul ‘ a rat Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz ki 

425 ikayat’ yang diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah, 
departemen penerbitan Dawat-e-Islami: Suatu hari putri-putri 
Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz  datang kepada 
beliau sehari sebelum hari Id dan berkata, ‘Ayah sayang! 
Pakaian mana yang akan ayah pakai pada hari Id esok?’ Beliau 

 menjawab, ‘Sama dengan pakaian yang kamu pakai 
sekarang ini; cucilah dan pakailah lagi esok hari.’ ‘Tidak, Ayah 
sayang! Belikanlah kami pakaian baru’, putri-putrinya itu 
mendesak. Beliau  berkata, ‘Putriku sayang! Id 
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adalah hari ketika kita diharuskan menyembah dan 
mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah ; memakai 
pakaian baru itu tidak harus.’ ‘Engkau benar Ayah, tetapi 
teman-teman kami akan mengejek kami dengan mengatakan 
bahwa kami memakai pakaian lama sekalipun pada hari Id dan 
meskipun menjadi puteri Amīr-ul-Mu`minin!’ Dengan 
mengatakan hal ini, gadis-gadis itu mulai menangis. 
 

Terdorong oleh perasaan putri-putrinya, Sayyiduna ‘Umar Bin 
‘Abdul ‘Aziz  memanggil bendaharawan dan 
memintanya untuk memberikan gajinya sebulan di muka, 
tetapi bendaharawan itu menolak dengan mengatakan, ‘Tuan! 
Apakah Tuan yakin bahwa Tuan akan tetap hidup sebulan 
lagi?’ Beliau  berterima kasih dan mendoakan 
bendaharawan itu yang kemudian pergi tanpa memberikan 
uang. Beliau  kemudian berkata kepada putri-
putrinya, ‘Putri-putriku sayang! Korbankanlah hasratmu demi 
keridaan Allah  dan Rasul-Nya .’  

 

Semoga Allah  merahmatinya dan mengampuni kita tanpa 
dimintai pertanggungjawaban atas dirinya! 
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Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Daripada mengeluhkan 
kehilangan, kemelaratan dan masalah rumah tangga, semestinya 
kita tetap bergembira dengan kehendak Allah  dan senantiasa 
memusatkan perhatian kita pada rahmat-Nya, mengikuti jejak 
langkah para salafus-salih. Kita seharusnya juga banyak berdoa. 

Doa orang yang kesusahan  

Seorang laki-laki pernah meminta kepada seorang wali , 
‘Saya sangat cemas karena saya tidak mampu menafkahi keluarga 
saya. Tolong berdoalah untuk saya.’ Wali  itu 
menjawab, ‘Kapanpun keluargamu mengeluh tidak punya roti 
dan makanan untuk dimakan, berdoalah kepada Allah  
pada saat itu, karena doa yang dilakukan pada waktu itu lebih 
besar kemungkinannya dikabulkan.’  
 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Sungguh, orang yang 
menderita kemelaratan yang parah akan sangat sedih dan 
susah, dan doa orang yang kesusahan akan dikabulkan. Dalam 
bukunya Fa ail-e-Du’a–yang diterbitkan oleh Maktaba-tul-
Madinah, departemen penerbitan Dawat-e-Islami–yang mulia 
ayahanda A’la a rat, Rais-ul-Mutakallimin ‘Allamah Maulana 
Naqi ‘Ali Khan  telah membuat daftar jenis orang 
yang doanya dikabulkan. Yang paling awal dalam daftar itu 
adalah ‘orang yang kesusahan’ (yaitu orang yang sedih karena 
kecemasan). Menjelaskan hal ini, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana 
Shah Imam A mad Raza Khan  telah membuat 
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anotasi catatan kaki berikut ini di halaman yang sama, ‘Sebuah 
ayat Al-Qur’an juga menyatakan bahwa doa orang yang berduka 
dan pasrah akan dikabulkan.’ 

Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan 

apabila dia berdoa kepada-Nya dan yang menghilangkan 

kesusahan. 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Demi Allah ! 
Seorang Muslim miskin dan fakir yang mengikuti sunnah 
adalah lebih baik dibanding seorang pejabat yang berpangkat 
tinggi dan kaya. Orang yang taat kepada Allah  dan Rasul-
Nya  meskipun menghadapi kemiskinan, 
penyakit dan kesulitan sangat beruntung dan akan sukses di 
akhirat. 
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Surga bagi Orang Miskin 

Wahai saudara sesama Muslim! Saat ini, para pencinta dan 
pencari dunia memandang rendah orang miskin, mencegah 
mereka dari menghadiri perkumpulan mereka dan 
memperlakukan mereka dengan kasar karena kemiskinan 
mereka. Tetapi orang-orang Muslim yang miskin ini akan 
menikmati status yang tinggi di akhirat berkat rahmat Allah 

. Bahkan surga akan bangga dengan mereka. Sayyiduna 
Abu Hurayrah  meriwayatkan bahwa Rasulullah 

 telah bersabda: Ada perbedaan pendapat 
antara Neraka dan Surga. Neraka berkata, ‘Aku diberi 
keunggulan dengan orang-orang jahat dan sombong.’  
 

Surga berkata, ‘Apa yang sudah terjadi padaku. Hanya orang 
lemah, pasrah dan tidak berdaya yang akan memasukiku.’ Allah 

 berfirman kepada Surga, ‘Wahai Surga! Engkau adalah 
rahmat-Ku. Melalui engkau, Aku akan merahmati siapapun di 
antara hamba-hambaKu yang Aku kehendaki.’ Kemudian Allah 

 berfirman kepada Neraka, ‘Wahai Neraka! Engkau adalah 
balasan-Ku [yaitu hukuman]. Melalui engkau, Aku akan 
menetapkan balasan kepada siapapun di antara hamba-
hambaKu yang Aku kehendaki.’  

 
 

Menjelaskan kata Arab ‘ ’ [ u’afa] yang disebutkan dalam 

adis di atas, Sayyiduna ‘Allamah ‘Ali Bin Sul n Muhammad 
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Qari  menyatakan: Orang yang lemah di sini 
merujuk pada orang Muslim yang lemah secara finansial dan 
fisik. 

 

 

Terjemahan: Ya Allah ! Jangan berikan kepadaku tahta, 

mahkota, kekuasaan dan kekayaan. Melainkan, berikanlah 

kepadaku kabar gembira berupa rida-Mu, yang mengisi mangkuk 

permohonanku yang kosong.    

Sebagian besar penghuni Surga adalah orang miskin 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Hadis berikut yang 

menenteramkan ini membesarkan hati orang-orang miskin 

dan fakir karena Allah  akan merahmati mereka, memberi 

mereka berkah dengan masuk surga. Sebagian besar penghuni 

surga adalah kaum Muslim yang beruntung yang akan 

menghabiskan waktu hidup mereka di dunia dalam 

kemiskinan dan kelaparan. Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Amr 

 telah meriwayatkan bahwa Rasulullah  
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bersabda: ‘ ’ Ketika aku 

menyaksikan surga, aku mendapati bahwa sebagian besar penghuni 

surga adalah orang miskin. 

 

Terjemahan: Ya Allah ! Berilah kami kekayaan berupa 
akhlak yang baik, barokah berupa ketulusan dan harta berupa 
kesalehan, yang mengisi mangkuk permohonan saya.  

 

Doa Nabi dan kecintaan kepada orang miskin 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Jika seorang Muslim 
yang hidup dengan sabar dalam kemiskinan merenungkan 
ajaran Islam, dia akan mendapati bahwa hadis-hadis tersebut 
menerangkan keutamaan yang besar dari kemiskinan dan 
kefakiran. Orang miskin tidak inferior tetapi berhak dikasihi. 
Sayyiduna Abu Sa’id Khudri  telah menyatakan: 
Cintailah orang-orang miskin karena aku mendengar Rasulullah 

 mengucapkan kata-kata berikut ini dalam doa 
beliau: 
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Ya Allah ( )! Hidupkanlah aku sebagai orang miskin, 

matikanlah aku sebagai orang miskin dan bangkitkanlah aku 

dalam kelompok orang-orang miskin.  

 
 

Ketentuan Syariah: Ingat! Jika Rasulullah  
memasukkan dirinya sendiri di antara orang-orang miskin 
yang memperlihatkan kerendahan hati di hadapan Allah , 
maka hal itu diperbolehkan bagi Beliau. Tetapi tidak 
diperbolehkan dan haram bagi kita untuk menyebut Beliau 
‘Fakir dan Miskin’ [melarat].  
 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Kemiskinan dan 
kefakiran mengandung begitu banyak berkah sampai-sampai 
Rasulullah  mengungkapkan keinginan Beliau 
untuk dimasukkan dalam kelompok orang miskin, menebarkan 
berkah persahabatannya pada mereka. Beliau  
juga menganjurkan agar orang miskin dicintai, sebagaimana 
dinyatakan dalam hadis di bawah ini. 

Mencintai orang miskin menjadikan dekat dengan Allah  

Sayyiduna Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah   
 bersabda yang ditujukan kepada Sayyidatunā 

‘Aishah iddiqah : 
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Ya ‘Aishah ( )! Kasih sayangilah orang miskin. Tetaplah 

berdekatan dengan mereka sehingga Allah ( ) akan 

menganugerahi kedekatan-Nya denganmu pada Hari Kiamat. 

 

Orang melarat yang sesungguhnya  

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Tidak punya kekayaan 
apa-apa di dunia merupakan sarana untuk mendapatkan berkah 
di akhirat asalkan orang yang tidak punya itu tetap sabar. Oleh 
karena itu, jangan bingung dan cemas dengannya. Kemelaratan 
yang mengkhawatirkan adalah kemelaratan di akhirat dan 
merupakan kesusahan besar. 

 

Sayyiduna Abu Hurayrah  meriwayatkan bahwa 
Rasulullah  yang mengetahui hal-hal gaib, yang 
merupakan perwujudan dari Nur (cahaya) pernah bertanya 
kepada para sahabat , ‘Tahukah kalian siapa orang 
yang melarat itu?’ Para sahabat menjawab, ‘Ya Rasulallah       

! Di antara kami, orang yang tidak mempunyai 
dirham dan tidak mempunyai kekayaan adalah orang yang 
melarat.’ Beliau  bersabda, ‘Orang yang melarat 
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dari umatku adalah orang yang yang datang pada Hari Kiamat 
dengan membawa salat, puasa, dan sedekah (di dalam buku 
amalnya) tetapi dia mengutuk fulan dan fulan dan menuduh 
secara keliru fulan dan fulan, dia mengambil kekayaan secara 
tidak sah dari fulan dan fulan dan menumpahkan darah fulan 
dan fulan dan memukul fulan dan fulan. Jadi, mereka semua 
akan diberi bagian dari amal baiknya. Jika amal baiknya 
berakhir sebelum dipenuhinya hak-hak [orang lain], dia akan 
dibebani dengan dosa-dosa orang dan kemudian dilemparkan 
ke neraka.’   

 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Gemetarlah dengan 
takut! Sesungguhnya, orang yang melarat adalah orang yang 
tetap tidak punya apa-apa pada Hari Kiamat meskipun 
mengerjakan amal-amal besar di dunia seperti salat, puasa, haji, 
zakat, sedekah, derma dan layanan kesejahteraan. Ini karena dia 
mengutuk siapapun dan menuduh secara keliru atau mengomel 
kepada siapapun yang tidak dibolehkan secara syar’i atau 
menghina atau memukul siapapun atau melukai siapapun atau 
dia tidak mengembalikan barang yang pernah diambil dari 
siapapun atau dia tidak akan mengembalikan uang yang 
dipinjam dari siapapun, tidak menyenangkan mereka dan 
menyebabkan sakit di dunia. Akibatnya, orang-orang ini akan 
mengambil seluruh amal baik dia. Kemudian dengan dibebani 
dosa-dosa mereka sehingga amal baiknya habis, dia akan 
dilemparkan ke neraka. 
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Terjemahan: Wahai Dzat Yang Maha Kuasa ! Lindungilah 
kami dari kesusahan dunia dan kesusahan akhirat demi kota 
Madinah yang manis.  
 

Cara menghilangkan kemelaratan 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Anda sudah 
mengetahui bahwa orang yang tidak punya amal kebajikan di 
akhirat itu sangat tidak beruntung, sedangkan orang yang 
tidak punya kekayaan dunia sebenarnya beruntung. Kita 
semua harus mengembangkan pola pikir tetap sabar dalam hal 
menghadapi cobaan berupa kemiskinan, berusaha hijrah dari 
kemelaratan di akhirat karena orang yang melarat di akhirat 
benar-benar tidak beruntung. Camkan pula bahwa tidak apa-
apa bekerja untuk memperoleh penghidupan untuk memenuhi 
kebutuhan sehingga tidak akan menjadi beban orang lain dan 
akan menjadi mandiri. Bermaksud memperoleh penghidupan 
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dan membaca wirid-wirid dengan maksud-maksud seperti ini 
adalah sifat para salafus salih. 
 

 

Sayyiduna Ibn Shirawayh  menyatakan bahwa 

pernah datang seorang fakir dan sangat membutuhkan ke 

hadapan Sayyiduna Ma’ruf Karkhi , seorang 

waliyullah besar dan terkenal. Dia mengeluhkan keadaannya 

yang melarat. Sayyiduna Ma’ruf Karkhi  

mengatakan, ‘Semoga Allah  menjagamu dalam 

perlindungan - Nya dan berlindunglah! Kembalilah ke 

keluargamu dan teruslah membaca kata-kata ini: ‘ ’ 

(Apa yang Allah  inginkan telah terjadi.) 
 

Orang yang fakir itu menghadap ke arah rumahnya sambil 

membaca kata-kata tersebut di atas. Dalam perjalanannya 

pulang ke rumah, dia melewati seorang asing yang 

memberinya sebuah bungkusan dan kemudian pergi. Ketika 

orang fakir itu membuka bungkusan tersebut, dia 

mendapatinya penuh dengan uang dinar [koin emas]. Begitu 

gembiranya, dia pun kembali menghadap Sayyiduna Ma’ruf 

Karkhi  dan menceritakan kisah itu. Sambil 

memandangnya, Sayyiduna Ma’ruf Karkhi  berkata, 

‘Wahai hamba Allah! Mengapa kamu kembali ke sini, 

sedangkan kebutuhanmu telah terpenuhi? Semoga Allah  

yang Maha Pengasih menjagamu di bawah perlindungan-Nya 
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dan berlindunglah! Kembalilah kepada keluargamu sambil 

membaca:  .’  

 

Semoga Allah  merahmatinya dan mengampuni kita tanpa 

diminta pertanggungjawaban atas dirinya! 
 

 

Cara terbaik untuk memperoleh berkah dalam 

 makanan 

Sayyiduna Sahl Bin Sa’d Sa’idi  menyatakan bahwa 

seseorang pernah datang menghadap Rasulullah  

dan mengeluhkan keadaannya yang fakir dan sangat kekurangan. 

Rasulullah  bersabda, ‘Ketika engkau masuk ke 

rumahmu, ucapkanlah salam sekalipun tidak ada orang. Kemudian 

kirimkanlah salam untukku dan bacalah  (Surah Al-

Ikhlas) sekali.’ Orang itu melakukan apa yang disarankan. 

Allah  menjadikannya begitu kaya sehingga dia pun mulai 

mendermakan barang kepada para tetangga dan kerabatnya.  
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Obat bagi kondisi sangat kekurangan  

Dinyatakan di halaman 242 dari buku setebal 448 halaman 
berjudul ‘Madani Treasure of Blessings’ yang diterbitkan oleh 
Maktaba-tul-Madinah, departemen penerbitan Dawat-e-Islami: 

Jika orang miskin dan fakir membaca ‘ ’ 90 kali setiap 

hari, dia akan terhindar dari kemiskinan, .  

Cara memperoleh berkah dalam makanan 

Dinyatakan pada halaman 128 dari buku ‘Malfu at-e-A’la 

a rat’ yang diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah, departemen 
penerbitan Dawat-e-Islami: Seorang sahabat ( ) 
datang menghadap Rasulullah  dan dengan 
rendah hati berkata, ‘Dunia telah membela kangiku.’ Beliau 

 bersabda, ‘Apakah engkau belum menghafal 
Tasbih yang merupakan Tasbih para malaikat’, dan makanan 
diberikan karena berkahnya? Dunia akan mendatangimu, 
dengan malu. Pada awal waktu fajar, ucapkanlah  

‘ ’ seratus kali.’ 

Setelah tujuh hari, sahabat tadi  datang lagi dan 
dengan rendah hati berkata, ‘Yang Mulia! Dunia telah datang 
kepadaku begitu melimpah sehingga aku heran bagaimana saya 
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mengambilnya dan bagaimana menjaganya [saya memperoleh 
begitu banyak harta duniawi sehingga kesulitan untuk 
mengurusnya semua]. 

 

Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Persahabatan dengan 
orang berbudi luhur dan doa orang saleh menghasilkan efek 
yang besar. Mencari bantuan dari hamba-hamba yang dicintai 
Allah  akan menghilangkan kemalangan, kegelisahan dan 
penderitaan. Dengan rahmat Allah , Dawat-e-Islami, gerakan 
non-politik global untuk mendakwahkan Al-Qur’an dan Sunnaĥ, 
menyediakan sahabat-sahabat yang saleh pada era sekarang ini. 
Terdapat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang ujian 
dan kesengsaraannya hilang berkat bergabung dengan 
lingkungan Madani dari Dawat-e-Islami dan bepergian bersama 
Madani Qafilah dalam kumpulan orang-orang yang setia 
kepada Rasūl. Yang tersaji di sini adalah salah satu 
perumpamaan yang diambil dari halaman 595 volume pertama 
dari buku setebal 1024 halaman berjudul ‘Faizan-e-Sunnat’. 

Pekerjaan di Karachi Electric Supply Company 

Seorang saudara Muslim yang bertanggung jawab dari Orangi 
Town Bab-ul-Madinah, Karachi mengirim sebuah tulisan, yang 
menyebutkan bagaimana dia bergabung dengan lingkungan 
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Madani dan bagaimana dia mendapatkan pekerjaan berkat 
Dawat-e-Islami. Dia menyatakan: Saya mulai menghadiri 
pertemuan mingguan Dawat-e-Islami atas undangan seorang 
saudara Muslim pada 2003 tetapi saya belum rutin mengikutinya. 
Saya bingung karena menganggur. Seorang saudara Muslim 
membujuk saya untuk mengikuti pelajaran Madani Qafilah di 
Faizan-e-Madinah, Markaz Madani global dari Dawat-e-Islami, 
yang berada di Bab-ul-Madinah, Karachi. 

! Kumpulan orang yang setia kepada Rasul banyak 
mempengaruhi saya, yang memungkinkan saya mewujudkan 
tujuan hidup saya. Setelah menyelesaikan pelajaran Madani 
Qafilah, sebagian teman saya memberi tahu saya tentang 
lowongan yang diumumkan oleh K.E.S.C. (Karachi Electric 
Supply Company). Mereka semua sudah mengajukan lamaran 
dan menyarankan agar saya melakukan hal yang sama. 
Meskipun saya tidak begitu berharap mendapatkan pekerjaan 
di pemerintahan karena adanya korupsi, nepotisme dan suap 
di departemen-departemen kami, tetapi saya mengajukan 
lamaran juga karena desakan mereka. Saya mengikuti tes 
tertulis, mengikuti wawancara dan kemudian menjalani tes 
kesehatan. 

Yang mengejutkan, saya adalah satu-satunya yang berhasil di 
setiap tahap meskipun jelas-jelas ada banyak calon yang 
berpengaruh. Pada kesempatan wawancara akhir, keluarga saya 
mendesak agar saya mengenakan kemeja dan celana panjang 
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tetapi saya sudah meninggalkan pakaian semacam itu berkat 
pelajaran Madani Qafilah, sehingga saya berangkat untuk 
wawancara dengan mengenakan Shalwar putih dan gamis 
(Kameez). 

Ketika si petugas melihat pakaian keagamaan saya, dia 
mengajukan beberapa pertanyaan agama kepada saya yang 
mudah saya jawab karena saya sudah mempelajarinya selama 
mengikuti pelajaran Madani Qafilah. ! Saya 
memperoleh pekerjaan tanpa menyuap dan tanpa ada campur 
tangan. Keluarga saya kagum melihat berkah pelajaran Madanī 
Qafilah dan lingkungan Madani, menjadi pengagum Dawat-e-
Islami, . 

 Saat ini, saya mengabdi untuk Sunnah sebagai 
Nigran (ketua) di wilayah saya, memotivasi orang untuk 
bepergian bersama Madani Qafilah dan berbuat berdasarkan 
Madani In’amat.’ 
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Wahai saudara-saudara sesama Muslim! Mendekati akhir ceramah 
saya, saya akan menyebutkan keutamaan Sunnah demikian pula 
beberapa Sunan dan akhlak. Rasulullah  yang 
penyayang, perantara umat, pemilik surga bersabda, ‘Orang 
yang mencintai Sunnahku, mencintai aku, dan orang yang 
mencintaiku akan bersama aku di surga.’  

14 Mutiara Madani menyangkut pakaian 

Berikut ini tiga sabda Rasulullah : 

1. Hijab antara mata jin dan aurat orang adalah membaca 

 ketika siapa saja hendak melepas pakaiannya.’ 

  

Pemberi syarah terkenal, akim-ul-Ummat, Mufti A mad 
Yar Khan  menyatakan, ‘Sebagaimana dinding 
atau korden berfungsi sebagai penghalang pandangan orang, 

www.dawateislami.net



Keutamaan Miskin 

30 

zikir kepada Allah  ini akan berfungsi sebagai penghalang 
dari penglihatan jin, yang mencegah mereka melihat 
bagian-bagian tubuh yang sangat pribadi.   

 

2. Orang yang mengenakan pakaian dan kemudian membaca: 

1 

Dosanya yang lalu dan yang akan datang akan diampuni. 

 

3. Meskipun punya kekayaan untuk mengenakan pakaian yang 
bagus, jika seseorang menghindarinya karena kerendahan 
hati, Allah  akan membuatnya mengenakan pakaian 
Kemuliaan [pakaian surga].’  

 

4. Pakaian suci Rasulullah  biasanya adalah 
pakaian berwarna putih. 

 

5. Pakaian harus diperoleh dari nafkah yang halal. Tidak ada 
salat, fardu maupun nafilah/sunnah, yang diterima jika 

1 Terjemahan: Segala puji bagi Allah ( ) yang telah memberiku kain ini untuk 
dipakai dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. 
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dilakukan dengan mengenakan pakaian yang diperoleh 
dari nafkah yang haram. 

 

6. Diriwayatkan, ‘Orang yang mengikat turbannya sambil 
duduk, atau mengenakan celana panjangnya sambil berdiri, 
Allah  akan menimbulkan baginya suatu penyakit 
yang tidak ada obatnya.’ 

 

7. Mulailah mengenakan pakaian dari sebelah kanan. Misalnya, 
ketika memakai Kurta (kemeja longgar lengan panjang), 
masukkan tangan kanan anda ke dalam lengan kanan 
terlebih dahulu dan kemudian tangan kiri anda masuk ke 
lengan kiri.  

8. Dengan cara yang sama, ketika memakai piyama, masukkan 
kaki kanan anda ke bagian kanan anda terlebih dahulu 
dan kemudian kaki kiri ke bagian kiri. Ketika melepas 
pakaian, lakukanlah sebaliknya, yaitu mulailah dari sebelah 
kiri. 

9. Dinyatakan pada halaman 409 dari volume ketiga buku 
setebal 1197 halaman berjudul Bahar-e-Shari’at, yang 
diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah, departemen 
penerbitan Dawat-e-Islami: Adalah Sunnah panjangnya 
Kurta mencapai setengah dari tulang kering, dan paling-
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paling panjangnya lengan mencapai ujung jari, dengan 
lebar satu jengkal.   

10. Adalah Sunnah bagi pria untuk menjaga bagian bawah 
celana Tahband-nya di atas mata kaki. 

  

11. Pria seharusnya hanya mengenakan pakaian maskulin dan 
wanita seharusnya hanya mengenakan pakaian feminin. 
Perlakukanlah dengan cara yang sama seperti tadi ketika 
mendandani anak kecil. 

12. Dinyatakan pada halaman 481 dari volume pertama buku 
setebal 1250 halaman berjudul Bahar-e-Shari’at, yang 
diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah, departemen 
penerbitan Dawat-e-Islami: Wajib bagi pria untuk menutupi 
bagian tubuh mereka dari bawah pusar sampai sedikit di 
bawah lutut. Pusar tidak termasuk aurat tetapi lutut 
termasuk aurat.  

 

Saat ini, banyak orang mengenakan celana panjang di 
bawah pusar dengan cara sedemikian rupa sehingga 
beberapa bagian di bawah pusar terbuka. Di negara ini, 
jika Kurtā dsb. menutupi daerah itu sehingga warna kulit 
tidak terlihat, maka itu boleh-boleh saja, jika tidak maka 
itu haram. Jika seperempat bagian ini tetap terbuka ketika 
salat, maka salat itu tidak sah. 
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(Orang yang mengenakan pakaian ihram untuk haji atau 
umroh harus sangat berhati-hati.) 

13. Belakangan ini, banyak orang berkelana dengan mengenakan 

celana pendek, yang membuka lutut dan paha. Ini haram. 

Memandangi lutut dan paha yang terbuka dari orang 

semacam ini juga haram. Pesisir laut, tempat bermain dan 

tempat senam adalah tempat yang lazim terdapat 

pemandangan seperti ini. Oleh karena itu, orang harus 

sangat berhati-hati jika harus mengunjungi tempat-

tempat seperti itu. 

14. Mengenakan pakaian yang memperlihatkan kesombongan 

itu dilarang. Apakah orang menjadi sombong atau tidak, itu 

dapat ditentukan dengan memperhatikan keadaan orang itu 

[mentalitas dan perilaku]. Jika orang sama keadaannya 

setelah mengenakan pakaian seperti keadaan sebelum 

mengenakannya, hal itu menunjukkan dia tidak menjadi 

sombong. Jika keadaan sebelumnya tidak ada lagi, ini 

menunjukkan bahwa dia sudah menjadi sombong. Oleh 

karena itu, dia harus menahan diri untuk tidak mengenakan 

pakaian semacam itu karena kesombongan merupakan sifat 

yang sangat tercela. 
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Penampilan Madani  

Penampilan Madani mencakup menumbuhkan jenggot, menata 
rambut dengan gaya yang sesuai Sunnah, mengenakan turban 
berwarna hijau muda dan warna-warna sunnah lainnya, 
mengenakan Kurta putih sampai setengah tulang kering dengan 
panjang sesuai Sunnah dengan lengan selebar satu jengkal, 
menaruh Miswak secara jelas di saku depan dekat dengan 
jantung, dan menjaga celana panjang tetap di atas mata kaki. 
(Jika ada pula syal putih di atas kepala dan syal coklat untuk 
merangkap hijab di dalam hijab, itu akan benar-benar brilian!) 

Doa ‘Attar 

Ya Allah ! Berkatilah aku dan semua saudara sesama Muslim 
yang menerapkan penampilan Madanī, dengan syahid di bawah 
naungan Kubah Hijau, pemakaman di Jannat-ul-Baqi’, dan 
kedekatan dengan Rasul-Mu tercinta  di surga 
Firdaus. Ya Allah ! Ampunilah seluruh umat Islam. 

 

Terjemahan: Orang yang setia kepadanya yang mengenakan 
turban dan menumbuhkan rambut serta jenggot sesuai Sunnah 
kelihatan sangat elok dalam penampilan Madani. 
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Untuk mempelajari Sunnah, bacalah dua terbitan Maktaba-
tul-Madinah, ‘Bahar-e–Shari’at (bagian 16)’, yang terdiri dari 312 
halaman, dan ‘Sunnatayn aur Adab’, yang terdiri dari 120 
halaman. Sebuah cara yang sangat bagus untuk memperoleh 
ilmu tentang Sunnah adalah bepergian bersama Madani Qafilah 
dari Dawat-e-Islami dalam rombongan pengikut yang setia 
kepada Nabi. 

Niat menyampaikan ceramah 

Saya akan membuat para pendengar membaca salam dan 
salawat Nabi termasuk ‘puji-pujian ( amd) dan salawat 
yang dibaca di lingkungan Madani. 
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Menguraikan keutamaan salawat Nabi, saya akan mengatakan 

‘ ’. Dengan cara ini, saya tidak hanya akan 

membaca salawat nabi tetapi juga akan membuat para 
pendengar membacanya. 

Saya akan menyampaikan ceramah dengan membaca buku 
/ kitab dari ulama Sunni. 

Saya akan berbuat sesuai firman Allah dalam Al-Qur’an 
yang dinyatakan dalam ayat 125 Surah An-Na l, juz 14: 

 

(Serulah [manusia] ke jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik.)1 

Saya akan mengikuti hadis Rasulullah  yang 

diuraikan dalam a  Bukhari.  ‘  

yaitu, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat’. 

Saya akan mengajak orang kepada kebenaran dan melarang 
mereka dari perbuatan jahat. 

Ketika membaca puisi atau mengucapkan kata-kata dalam 
bahasa Arab atau bahasa Inggris atau melafalkan kata-kata 
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sulit, saya akan memusatkan perhatian saya pada ketulusan 
hati saya. Yaitu untuk mengatakan, saya akan menghindari 
dari mengucapkan kata-kata tersebut dengan niat membuat 
pendengar terkesan dengan pengetahuan saya. 

Saya akan mendorong para pendengar untuk bepergian 
bersama Madani Qafilah, untuk berbuat sesuai Madani 
In’amat dan untuk ikut serta dalam kunjungan ke suatu 
daerah untuk mengajak kepada kebenaran’. 

 

Niat mendengarkan ceramah 

(Para pemirsa Madani Channel dapat juga berniat sebanyak 
mungkin seperti berikut.) 

Saya akan mendengarkan ceramah penuh perhatian dengan 
pandangan mata tertunduk. 

Daripada duduk sambil bersandar tembok dsb, saya akan 
duduk dengan kaki terlipat [seperti posisi duduk dalam 
salat] sejauh mungkin dengan niat menghargai pengetahuan 
agama. 

Bila perlu, saya akan membuka ruang bagi orang lain 
dengan berpindah sedikit maju. 
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Bila seseorang mendorong saya, saya akan tetap sabar dan 
menghindari menatapnya, menghardiknya, dan berbantah 
- bantahan dengannya. 

Ketika saya mendengar , ,  dsb.,

saya akan menjawab dengan suara keras dengan niat 
mendapatkan pahala dan menyenangkan orang yang 
mengucapkannya.

Setelah ceramah selesai, saya sendiri akan menemui orang 
lain, memberikan salam, berjabat tangan, dan melakukan 
upaya-upaya individual. 
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