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Madani In’amaat
Untuk Saudara Muslimah
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Madani Clarifications
Tiga aturan yang ditetapkan untuk menjawab secara rinci dan
mudah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang timbul
berdasarkan Madani In’amaat1.

Rule 1: Didalam Madani In’amaat terdiri dari beberapa
bagian. Misalnya, Madani In’aam mengenai Tahajjud, Ishraq,
Chasht (Dhuha) dan Awwabeen yang terbagi dari empat
bagian. Dalam hal ini Madani In’aam, apabila seseorang
mengamalkan seluruh bagian yang tercantum dalam Madani
In’aam maka orang tersebut akan dianggap terpenuhi
1

‘In’amaat’ menurut bahasa yang berarti ‘pertolongan’. ‘In’aam’ adalah bentuk
tunggal dari In’amaat. Setiap pertanyaan yang diminta adalah ‘Pertolongan’ –
sebuah pertolongan dihari kemudian. ا ِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
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menurut aturan yang telah ditetapkan. (‘Sebagian besar’ yang
berarti apabila lebih dari setengah misalnya 51 dari 100 akan
dianggap telah memenuhi aturan yang ‘sebagian besar’
tersebut.)

Rule 2: Didalam Madani In’amaat dijelaskan bahwa jika suatu
hari mereka lupa untuk mengamalkannya, mereka bisa
menggantinya dihari kemudian. Misalnya, seseorang yang lupa
membaca 4 halaman [berturut-turut] dari Faizan-e-Sunnat,
َﺻ
atau lupa membaca sholawat Nabi اﷲ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ sebanyak 313
kali atau lupa membaca setidaknya 3 ayat yang terdapat dalam
kitab suci Al-Qur’an Kanz-ul-Iman dengan terjemahan serta
tafsirannya. Dalam hal ini, apabila dihari mereka lupa dan
menggantinya dihari-hari berikut, sesuai dengan hari yang
terlewatkan, Madani In’aam akan dianggap telah memenuhi
aturan tersebut.

Rule 3: Dibutuhkan proses waktu yang cukup untuk
membiasakan diri dengan melakukan amalan-amalan yang
ada dalam Madani In’amaat. Misalnya, tidak tertawa keras,
menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita yang dapat
www.dawateislami.net
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menyinggung perasaan orang lain dan memelihara mata kita
untuk tetap menjaga pandangan saat berjalan. Ketika usaha
dan upaya tersebut sudah diamalkan, maka Madani In’amaat
telah memenuhi aturan ( Usahanya akan dianggap sah
apabila kita melatih diri denga n amalan tersebut
setidaknya tiga kali sehari.)
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47 Hari-ke-Hari Madani In’amaat
Tingkatan pertama: 17 Madani In’amaat
1.

Hari ini, Apakah anda telah berniat baik sebelum
melakukan amalan-amalan yang akan dikerjakan?
Selain itu, Apakah anda sudah mengajak setidaknya
dua orang lain untuk melakukan hal yang sama?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

2.

Hari ini, Apakah anda telah mendirikan sholat lima
waktu secara berjamaah? (ini Mustahab (sunnah
dikerjakan) untuk mendirikan Sholat dimesjid-mesjid
sekitar area kita tinggal; area ini disebut ‘Masjid-ul-Bayt’?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

3.

Hari ini, Apakah anda telah membaca Ayat kursi, tasbih
Fatimah dan membaca surah Al-Ikhlas setelah
melaksanakan sholat, dan sebelum beranjak tidur?
Apakah anda membaca ataupun mendengar tilawah
Surah Al-Mulk dimalam harinya?
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.

Hari ini, Apakah anda telah menjawab Azan [seruan
untuk sholat] menghentikan segala aktivitas seperti
berbicara, berjalan, memasak, mengangkat ataupun
meletakkan sesuatu, berbincang diponsel dan
sebagainya.? (Jika azan berkumandang disaat seseorang
sedang
makan/minum,
maka
hendaklah
menyelesaikannya).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

5.

Hari ini, Apakah anda telah membaca beberapa Awraad
dari Shajarah anda dan juga membaca shalawat Nabi
setidaknya 313 kali? Selain itu, Apakah anda mengambil
manfaat disetiap kebaikan dari membaca ataupun
mendengar setidaknya tiga ayat Al-Qur’an dari KanzulIman (beserta terjemahan dan tafsirannya)?
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.

ّٰ ٓ َ ۡ
 ا ِن شـا َء اberarti ‘jika Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞberkehendak’. Ajakan

untuk membaca kalimat ini disebutkan dalam Hadist.
ّٰ ٓ َ ۡ
Apakah anda membaca kalimat suci  ا ِن شـا َء اsaat akan
melakukan segala hal yang diperbolehkan dalam agama
atau amalan-amalan yang baik dengan komitmen yang
ّ ُ ٰ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ
kuat ataupun tidak? Apakah anda membaca ك
ِ  ِِ المد
( َحالyaitu berterimakasih dengan memuji  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdalam
segala kondisi) bukannya mengesali setiap orang yang
menanyai kesehatan anda, dan Apakah anda
ّٰ ٓ َ
mengucapkan ( َما شـا َء اyaitu apa yang dikehendaki oleh
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞmaka akan terjadi) ketika melihat keindahan
pada diri seseorang?
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

7.

Total

Hari ini, Apakah anda telah berbicara dengan sopan
kepada setiap orang (didalam maupun diluar rumah)
baik itu muda maupun tua, bahkan dengan ibu anda
(juga dengan anak-anak disuatu hari)?
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.

Hari ini, Apakah anda menjawab salam [dengan salam] secara
spontan yang diucapkan kepada anda? Jika seseorang
ّٰ َ ۡ َ
 اsetelah bersin didekat anda, Apakah anda
mengucapkan ِ ل ۡم ُد
ّٰ َ ُ َ ۡ َ
( يـرdengan
meresponnya secara spontan seraya menjawab حك ا
nada yang dapat didengar olehnya)? (Merespon salam/bersin
dari seseorang yang bukan Mahram [laki-laki] dengan nada
yang hanya dapat terdengar oleh anda.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

9.

Hari ini, Apakah anda telah mencoba menggunakan segala
aturan resmi yang dibuat oleh dawatee islami selama
percakapan? Apakah anda mencoba untuk memperbaiki
percakapan anda?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

10. Hari ini, saat sedang makan, Apakah anda duduk sesuai

dengan Sunnah, menggunakan ‘Pardah diatas Pardah1’ dan
menggunakan peralatan yang alami? Selain itu, apakah anda
melakukan ‘Qufl-e-Madinah pada perut anda’ (yaitu makan
sedikit sesuai dengan yang diinginkan)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

1

‘Pardah diatas Pardah’ dalam lingkungan Madani environment mengacu pada lapisan yang
menutup bagian-bagian – dengan pakaian dan sehelai (Chadar) ataupun dengan Kurta.
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11. Hari ini, Apakah anda memberikan atau mendengarkan

setidaknya dua Dars dari Faizan-e-Sunnat dimanapun
anda berada (Sekolah, rumah, dll.)? (Selama masa anda
mengalami menstruasi, maka dibolehkan menyampaikan
Dars tanpa membaca ayat Qur’an dan terjemahannya
dan tanpa menyentuh setiap bagian dari halaman yang
memiliki ayat ataupun terjemahan, dari depan maupun
belakang.) (dari kedua Dars ini, maka dibolehkan untuk
melakukannya sekali dirumah.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

12. Hari ini, Apakah anda telah membaca atau mendengar

beberapa buku perbaikan ulang yang diterbitkan oleh
Maktaba-tul-Madinah selama 12 menit; dan membaca
ataupun mendengar setidaknya empat halaman dari
Faizan-e-Sunnat secara berurut (kecuali Dars)?
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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13. Hari ini, Apakah anda telah melakukan sholat taubat

setidaknya sekali (yang lebih baik dikerjakan sebelum
beranjak tidur) dan menyesali setiap dosa yang telah
dilakukan hari ini maupun dimasa lalu. Selanjutnya,
dalam keadaaan dimana anda melakukan dosa yang,
Allah

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

melarangnya, apakah anda menyesalinya dan

berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi?
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

Total

14. Apakah anda telah memberikan tanda centang disetiap

kotak dengan konsenttrasi sepenuhnya pada amalanamalan Madani In’amaat yang telah anda lakukan hari
ini,

selagi

mempelajari

Fikr-e-Madinah

(yang

mencerminkan perbuatan anda) setidaknya untuk 12
menit?
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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15. hari ini, Apakah anda telah berusaha untuk tidur diatas

tikar yang ditenun terbuat dari daun kelapa (yang bukan
terbuat dari plastik) dan, jika tidak tersedia, tidur diatas
lantai? selanjutnya, Apakah anda menyimpan kaca, celak,
sisir,jarum & benang, Miswak, botol minyak wangi dan
gunting didekat bantal disaat anda tidur (dan saat anda
bepergian) dimana hal yang disebut diatas sesuai dengan
Sunnah? Apakah anda melipat kembali pakaian-pakaian
dan selimut-selimut anda, dll setelah memakainya?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

16. Apakah anda memajang gambar atau tempelan benda

ّٰ

َ ََ

hidup didalam rumah anda ( ?معاذ اMalaikat-malaikat
Rahmat tidak akan masuk kedalam rumah yang terdapat
gambar-gambar benda hidup yang memiliki tampilan
penuh dan kedalam rumah yang terdapat anjing. Jika
kamu ingin malaikat masuk kedalam rumah, pindahkan
gambar dari dinding, pakaian-pakaian, botol-botol,
kotak-kotak dari manasaja didalam rumahmu untuk
mendapatkan rahmatnya. Jangan pakaikan anak-anakmu
pakaian yang terdapat gambar dalamnya.)
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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17. Hari ini, Apakah anda telah mengajak setidaknya dua

orang saudara muslimah anda untuk mengamalkan
Infiradi Koshish [pendekatan pribadi] untuk Madani
In’amaat, Sunnah yang terinspirasi dari Ijtima’, dan
aktivitas-aktivitas madani lainnya?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

Tingkatan kedua: 18 Madani In’amaat
18. Hari ini, Apakah anda telah mengerjakan Sholat Sunnah

dua raka’at terlebih dahulu sebelum melakuykakan Shalat
Fardu Subuh, Dzuhur, ‘Asar dan ‘Isya dan Sholat Nafl
(tahiyatul mesjid) setelahnya diikuti sholat fardhu?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

19. Hari ini, Apakah anda telah mengerjakan Sholat

Sunnah Nafl Tahajjud, Ishraq, Chasht (dhuha) dan
Awwabeen?
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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20. Apakah anda telah mengerjakan Sholat Nafl Tahiyatul

Mesjid sekali sehari?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

21. Hari Ini, Apakah anda menghadiri Markazi Majlis-e-

Shura, Kabinat, Mushawarats dan berbagai
Majalis/pengajian yang anda termasuk anggotanya
(dalam ketentuan Syari’ah)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

22. Selain dari anggota keluarga anda, Hari ini, Apakah anda

menahan supaya jangan meminjam atau memakai barang
milik orang lain (contohnya: pakaian, ponsel, perhiasan,?
(Hanya memakai barang milik sendiri dan menjaga
barang yang anda butuh, barang yang sangat cukup
berharga dan juga bernilai untuk anda.)
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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23. Hari ini, ketika kamu merasa marah pada seseorang

(dalam/maupun diluar dari anggota keluarga anda),
Apakah anda bereaksi sambil berbicara dengan nada
marah atau ,mengontrol kemarahan anda dengan berdiam
diri? Lebih lanjut lagi, apakah anda memaafkan atau
mencari kesempatan untuk membalasan orang tersebut?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

24. Jika anda penanggung jawab (atau saudara muslimah

lainnya) melakukan kesalahan dan perlu untuk
dibenarkan,
Apakah
anda
berusaha
untuk
membenarkannya (dengan cara yang sopan) baik secara
ّٰ َ َ َ
tulisan ataupun menemuinya langsung? ا
 معاذsemoga
anda terhindari dari dosa menyebarkan/membicarakan
kesalahan orang dengan orang lainnya yang tidak sesuai
dengan Syari’ah.
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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25. Hari

ini, Apakah anda telah menahan diri dari
menanyakan hah-hal yang kurang bermanfaat yang
biasanya akan mempengaruhi saudara muslim anda
melakukan dosa berbohong? (contonnya, menanyakan
‘apakah anda suka dengan makanan kami?’ atau ‘Apakah
anda mengalami masalah selama perjalanan’ atau dengan
pertanyaan-pertanyaan yang tiada gunanya, dll.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

26. Hari ini, apakah anda telah menjauhkan diri dari

tindakan yang tidak sesuai hukum syar’i yaitu berbicara
dengan tertawa dan terlalu berlebihan berinteraksi
dengan teman yang bukan Mahram, tetangga, dan juga
saudara ipar? Apakah anda telah menghindari berjalan
didepan mereka dan apakah anda juga telah melakukan
Pardah sesuai syar’i?
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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27. Hari ini, apakah anda telah menjauhkan diri untuk tidak

menonton film, drama, dan mendengarkan music/lagulagu/berita yang tidak ada benarnya, VCR, DVD atau
internet dan lain-lainnya. (dirumah maupun diluar
rumah)?Apakah anda menjaga mata anda tertutup
selama 12 menit (selain saat tidur), untuk menanamkan
kebiasaan menjaga mata dari perbuatan dosa?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

28. Hari ini, apakah anda menjalankan 19 Mutiara Madani

[untuk menerapkan lingkungan Madani], dirumah?
Selanjutnya, apakah anda menyelesaikan segala aktivitas
organisasi anda dan kembali kerumah sebelum Sholat
Maghrib? (Mutiara Madani tersedia diakhir buklet ini.)
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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29. Hari ini, apakah anda menahan diri dari menyalahklan

orang lain dan memanggil nama mereka dengan panggilan
yang buruk (didalam maupun diluar rumah)? (Jangan
memanggil siapapun dengan panggilan pencuri, penyihir,
si kurus, si pendek, dan lain-lain)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

30.

Hari ini, apakah anda telah menahan diri dari
menyela pembicaraan orang lain dengan secara tidak
sopan dan memotong perkataan mereka tanpa
mendengarnya terlebih dahulu? Lebih lanjut lagi,
meskipun anda telah mengerti maksudnya, apakah anda
dengan sengaja maupun tidak sengaja membuatnya harus
mengulangi perkataan mereka, dengan tingkah laku anda
yang santai, raut wajah, atau dengan mengatakan: ‘apa?’,
‘maaf?’ dan lain-lain.
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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31. Hari

ini, apakah anda telah menahan diri dari
mengatakan kebohongan kepada anak-anak dalam
keluarga anda agar membuat mereka mematuhi seruan
anda?, (Contohnya berkata ‘Makanlah makananmu;
kemudian jika kamu makan akan saya berikan sebuah
Mainan’ atau ‘Pergilah tidur: ada kucing datang,’ dll. –
ini adalah kebohongan ketika tidak sesuai fakta.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

32. Apakah anda telah menjaga wudhu sesring mungkin hari

ini? Apakah anda melakukan upaya untuk
mempraktekkan Sunnah yaitu menjaga wajah anda
ketika duduk agar berhadap Kiblat suci?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

33. Hari ini, Apakah anda telah mengajar atau belajar di

Madrasa-tul-Madinah (untuk dewasa)?
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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34. Apakah anda menjaga mata anda sesring mungkin ketika

anda sedang melakukan ‘Qufl-e-Madinah’ kepada mata
saat berjalan atau berpergian? Lebih lanjut lagi, Apakah
anda menahan diri dari melihat kesana kemari, dan
melihat papan-papan iklan yang tidak penting? Terlebih
lagi, disaat berbicara kepada orang lain apakah anda
menundukkan pandangan sesering mungkin atau hanya
melihat lurus kedepan arah mereka?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

35. Apakah anda telah menahan diri dari mengintip

(yang tidak perlu) dari luar balkon rumah anda atau
mengintip kedalam rumah orang lain melalui
pintu/jendela, dll?
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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Tingkatan ketiga: 12 Madani In’amaat
36. Apakah hari ini anda menghindari keterlambatan

membayar hutang Did you avoid delay in paying back
your debts (terlepas dari bisa/tidaknya anda membayar
kembali hutang) tanpa persetujuan orang yang
menghutangkan? Apakah anda mengembalikan barangbarang yang dipinjamkan kepada anda sesuai dengan
tempo yang diberi?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

37. Setelah mengetahui kelemahan saudara muslin anda

hari ini, Apakah anda menjaga nama mereka tetap baik
dengan kelemahan mereka menyembunyikan atapun
mengungkapkannya (tanpa ketetapan yang sesuai
syar’i)? Apakah anda menahan diri untuk tidak
mengungkapkan
rahasia
seseorang
(tanpa
persetujuan olehnya) dengan cara menghindari
pelanggaran kepercayaannya?
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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38. Apakah anda telah berhasil menahan diri dari

berbicara bohong, memotong pembicaraan, iri,
arrogan dan tidak menepati janji hari ini?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

39. Apakah hari ini anda berusaha untuk mempunyai rasa

takut yang dalam dijiwa dan raga anda kepada Allah
( َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞKhushu’ & Khudu’) saat mengerjakan sholat dan
meminta do’a hari ini? Juga, Apakah anda mengangkat
kedua tangan anda keatas ketika berdo’a?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

40. Apakah anda telah menahan diri dari sifat munafik dan rasa

sombong dengan tidak memperlihatkannya kepada orang
lain padahal dalam hati anda tidak merasakannya?
(Contohnya, seseorang berkata: ‘saya jahat’ atau ‘saya
licik’ tetapi kenyataan, didalam hatinya ia tidak merasa
dirinya itu jahat ataupun licik).
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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41. Apakah kamu melakukan ‘Qufl-e-Madinah terhadap

lidah’ untuk menanamkan kebiasaan dari menahan
diri dari pembicaraan yang tak berguna melalui
komunikasi dengan sesekali menggunakan gerakan,
dan setidaknya 12 kali melalui tulisan?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

42. Apakah anda berhasil menahan diri dari bercanda,

mengejek, tertawa terbahak-bahak dan menyakiti
perasaan orang lain (didalam maupun diluar rumah)
hari ini? (Ingatlah! Menyakiti perasaan saudara muslim
adalah perbuatan dosa besar).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

43. Apakah

anda
berusaha
untuk
berbicara
sedikit/seminimal
mungkin
bahkan
mengenai
pembicaraan yang tak bisa dihindarkan hari? Juga,
misalnya ada perkataan yang tak seharusnya dikatakan
dan tak sengaja melontarkanyya, Apakah anda
menyesalinya dan langsung berzikir kepada Allah dan
bershalawat atas Nabi setidaknya sekali?
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

18

Total

63 Madani In’amaat

44. Hari ini, disaat anda iziinkan keluar secara syari’ah,

apakah anda mengenakan Burqa’ (kerudung besar atau
pakaian yang menutupi seluruh tubuh), sarung tangan
dan kaos kaki? (Madani Burqa’, sarung tangan dan kaos
kaki adalah hal yang baik untuk dipakai secara Pardah Syar’i.
Warna kulit tidak akan terlihat melalui sarung tangan dan
kaos kaki.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

45.

Hari ini,apakah anda telah menahan diri dari
perbuatan dosa memakai pakaian yang tidak sopan
dengan mengenakan pakaian yang ketat dan tipis(yang
dapat memperlihatkan bentuk tubuh juga warna kulit)?
Lebih lanjut lagi, apakah anda menahan diri dari dosa
terutama membuat gaya rambut, menyulam alis, dan tidak
memotong kuku lebih dari 40 hari, dll? (pewarna kuku
dapat menghalangi Wudhu dan Mandi wajib sehingga
terhalangnya air masuk kesela-kesela badan, dan glitter bisa
menghalanginya masuk air kesela-sela badan juga.)
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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46. Apakah anda menjalin suatu hubungan pribadi dengan

satu orang atau lebih (tanpa tujuan sesuai syar’i) atau
apakah anda bersikap dengan memperlihatkan perilaku
yang sama terhadap semuanya? dan (sudah menjadi
rahasia umum bahwa teman dekat dan kelompok biasanya
menghambat kemajuan untuk membangkitkan semangat
melakukan perubahan sesuai Sunnah. Bagaimanapun tidak
ada salahnya keluar dengan saudara muslimah ketika
memang anda harus pergi keluar).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

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

47. Apakah

hari ini anda dengan penuh perhatian
mendengarkan setidaknyan satu Bayan atau Madani
muzakarah lewat audio/video dari sebuah kaset pengajian
secara sendiri?
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

20

Total
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Catatan Praktek Qufl-e-Madinah(bulan Madani _________ tahun ___ )
Tgl

Berkomunikasi
lewat tulisan

Berkomunikasi lewat
danda dan bahasa
tubuh

Minimal 12 kali
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
Total
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Berbicara tanpa
melihat kearah
wajah org tsb

Memakai kacamata
Qufl-e-Madinah

Minamal 12 kali

kira-kira. 12 menit

63 Madani In’amaat

3 Madani In’amaat mingguan
48. Apakah anda menghandiri pengajian mingguan

secara rutin dari awal dimulai hingga akhir
pertemuan, duduk dengan postur duduk diantara
dua sujud dalam sholat (selama mungkin),
menundukkan pandangan kebawah selama waktu
ketika waktu mendengar atau menyimak seluruh
Bayanaat, dan berpartisipasi dalam zikir, do’a dan
shalawat dan salam atas Nabi?
49. Selepas pengajian minggu ini, apakah anda melakukan

perkenalan/pendekatan dengan saudara muslim yang
baru anda temui setidaknya sekali selama pengajian
dengan menanyai nama, alamat, dan nomor
kontaknya? Selain daripada ini, apakah anda
berinteraksi dengan senyum ketika berbicara sesama
saudara muslimah, suami dan Muhrim anda sesuai
Sunnah? Lebih baik tetap berhati-hati berhubungan
dengan ayah mertua.
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َ ﴿ pada hari
50. Apakah anda melaksanakan Puasa ﴾ص ۡوم

senin (atau tidak dihari yang lain selain senin) dalam
minggu ini? Apakah anda memakan roti yang
terbuat dari gandum selama minggu ini?

5 Madani In’amaat Mingguan
51. Apakah anda telah mengisi dan mengumpulkan

Madani In’amaat di Madani bulan sebelumnya
kepada Zayli Nigran anda di hari Rabu pertama
bulan ini?
52. Apakah anda menerapkan Qufl-e-Madinah selama
25 jam setelah membaca buklet ‘Pangeran yang
diam’ pada hari Senin pertama dibulan ini guna
mengembangkan kebiasaan dmrnahan diri dari
pembicaraan yang tidak berguna? Lebih lanjut lagi,
apakah setidaknya sekali saudara muslimah mengisi
buklet Madani In’amaat mengenai Fikr-e-Madinah
dan mengumpulkannya sebagai hasil upaya pribadi
anda dibulan ini?
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53. dibulan ini, ketika waktu sholat, apakah anda

berzikir kepada Allah, membaca shalawat atas Nabi,
atau membaca buku islami (tanpa harus menyentuh
ayat qur’an dan terjemahan) selama hari anda
menstruasi ataupun masa nifas, selama durasi waktu
yang biasanya anda lakukan Sholat?
54. Apakah

anda telah menghafalkan terjemahan
berikut : Enam Kalimat, Iman-e-Mufassal, Iman-eMujmal,
Takbeer-e-Tashreeq
dan
Talbiyah
(Labbayk)? Apakah anda membaca semua itu dihari
senin pertama (atau dihari lain jika tidak bisa dihari
senin) dalam bulan ini?

55. Apakah anda telah menghafal dengan pengucapan

yang benar: Azan, membaca Do’a setelah
mendengarkan Azan, sepuluh terakhir Surat dalam
Al-Qur’an, Do’a Qunut, Attahiyyat,Durood-eIbraheem dan salah satu doa Al-Ma’tsurat? Apakah
Apakah anda membaca semua itu dihari senin
pertama (atau dihari lain jika tidak bisa dihari senin)
dalam bulan ini?
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8 Madani In’amaat Tahunan
56. Apakah anda telah membaca atau mendengar seluruh

buklet Madani (yang anda tahu) yang ditulis oleh
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـ ْﻪsetidaknya sekali
dalam tahun ini?

57. Apakah anda telah membaca atau mendengar seluruh

pamplet Mutiara Madani (yang anda tahu) yang
ditulis oleh Ameer-e-Ahl-e-Sunnat دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪ

setidaknya sekali dalam tahun ini?
58. Apakah anda telah selesai mengkhatamkan seluruh

Al-Qur’an setidaknya sekali dengan penglafalan huruf
tajwid yang benar? Apakah anda mengulanginya
kembali tahun ini?
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59. Apakah anda telah membaca atau mendengar

Tamheed-ul-Iman (termasuk marginalia: Iman ki
Pehchan) yang ditulis oleh A’la Hadrat  َر ْ َﲪ ُﺔ اﷲِ َﻠَﻴْﻪ, and
Kufriyah Kalimaat kay baaray mayn Suwal Jawab dan
Chanday kay baaray mayn Suwal Jawab diterbitkan
oleh Maktaba-tul-Madinah?
60. Apakah anda telah mempelajari metode Wudhu,

Mandi wajib dan Sholat dari Bahar-e-Shari’at atau
Islami Behno ki Namaz, apakah anda telah dievaluasi
oleh seorang Muballighah atau Mahram Muballigh
ditahun ini?

61. Apakah anda telah membaca atau mendengarkan bab-

bab [Taubat],[Ikhlas], [Taqwa], takut kepada Allah
dan mengharap kebaikan dariNya [Khauf & Rija],
[‘Ujub & Riya], dan menjaga mata, telinga, lidah, hati
dan perut dari perkataan yang dijelaskan oleh Ghazali’s
sebagai Minhaj-ul-‘Aabideen yaitu risalah terakhir

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
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62. Apakah anda telah mengganti puasa ﴾  ﴿صِ َيامyang anda

lewatkan dimasa menstruasi selama ramadhan tahun
ini? (perempuan yang selama masa menstruasi atau
masa nifas dibebaskan untuk tidak menunaikan sholat
dan puasa akan tetapi diwajibkan mengganti puasa
tersebut setelah kembali suci (Mandi Wajib).

63. Apakah anda telah membaca judul-judul berikut dari

Bahar-e-Shari’at: dari bab 9 mengenai Kemurtadan;
dari bab 2 mengenai Najis-najis dan cara untuk
menyucikan pakaian, Perdagangan (Jual Beli) dari bab
16; Berbuat baik kepada kedua orangtua; (apabila telah
menikah) dengan pasangan muhrim, dan Kebaikan
suami-istri bab 7; Mendidik anak-anak dari bab 8,
Mengenai perceraiansecara rinci, Zihaar (merupakan
istri dengan Mahram dinikah), dan Talaq-e-Kinayah
setidaknya sekali dalam tahun ini?
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Ibadah untuk memperoleh Ridho
(kesenangan) Allah 
Teman ‘Attar
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَ َـﺮ َﻛـﺎﺗُ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪberkata bahwa siapapun yang melakukan 10
ibadah berikut secara konsisten(rutin) maka ia adalah temanku:
1.

(Tambahan solat wajib dan sunah) Mengerjakan lima waktu sholat tepat
waktu, dengan rasa takut jiwa dan raga kepada Allah ( َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞKhushu’ &
Khudu’) di Masjid ul Bayt.

2.

Menyampakaikan atau mendengarkan 2 Dars (di Madrasah, rumah dll.)
setiap hari dari Faizan-e-Sunnat (dari kedua ini, boleh dikerjakan satu
dirumah)

3.

Membuat rencana setiap hari mengajar atau di Madrasa-tul-Madinah
(untuk perempuan dewasa).

4.

mengajak setidaknya dua saudara muslimah setiap hari, melalui Infiradi
Koshish terhadap Madani In’amaat, Madrasa-tul-Madinah (untuk wanita
dewasa), penyampaian sunnah, kelas Madani dan kegiatan Madani lainnya.

5.

Menghabiskan setidaknya 2 jam setiap hari untuk kegiatan Madani dari
Dawat-e-Islami (contohnya. Infiradi Koshish, menghadiri Dars atau Bayan
atau Madrasa-tul-Madinah untuk wanita dewasa dll.)
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6.

Mengerjakan sholat sunnah Tahajjud, Ishraq, Chasht, and Awwabeen, setiap
hari.

7.

Menghadiri ceramah sunnah mingguaan dari awal hingga akhir.

8.

Mendengar setidaknya satu bayan atau Madani Muzakarah setiap hari.

9.

Mengisi Madani In’amaat kuis setiap hari sambil mengerjakan Fikr-e-Madinah
dan mengumpulkannya itu ke penanggung jawab saudara muslimah dihari
Rabu pertama dalam Bulan Madani.

10. Membayar puasa yang tinggal selama masa menstruasi dan nifas.
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Kesayangan ‘Attar
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪberkata, “Siapapun,
yang menambahkan 10 ibadah yang disebut diatas
setidaknya 52 dari 63 Madani In’amaat is kesayanganku.
Para murid dari Madrasa-tul-Madinah dan Jami’a-tulMadinah yang mengerjakan setidaknya 72 dari 83
Madani In’amaat adalah kesayanganku.
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪberkata, ‘Siapapun
yang mengerjakan lima aktivitas yang disebutkan diatas
sebagai tambahan selain menjadi temanku dan
kesayanganku dengan mengerjakan ibadah yang diatas
adalah kecintaanku:
1.

Berkomunikasi dengan tulisan setidaknya 12 kali
setiap hari

2.

Berkomunikasi dengan bahasa tubuh setidaknya 12
kali setiap hari
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3.

Memakai kacamata Qufl-e-Madinah setidaknya 12
menit setiap hari

4.

Menjaga pandangan kebawah saat berbicara dengan
orang lain setidaknya 12 kali setiap hari (akan tetapi
pengecualian dengan pembicaraan yang tidak dapat
dielak).

5.

Membaca setidaknya satu buklet setiap minggu.
(Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪsangat senang
dengan orang yang membaca setidaknya satu buklet
sehari).”

Yang paling disayang ‘Attar
Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣ ْـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪberkata, ‘Siapapun
yang mengamalkan 63 Madani In’amaat dengan
tambahan yang disebutkan diatas adalah orang yang
paling kusayangi. Seorang murid yang mengamalkan
semua 83 Madani In’amaat dengan tambahan yang
disebut diatas adalah murid yang paling kusayang.’
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Perasaan Hati dari ‘Attar
Ah! Ah! Ah! Hatiku merasa takut, aku tidak tahu apa
yang Allah harapkan terhadapku. Bagaimanapun
perasaan hatiku jika Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞmenganugerahiku dengan
َﺻ
pemberian yang Spesial demi Rasul yang mulia اﷲ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ
ُ ّ َ
 َو َﺳﻠَّﻢ,
maka aku juga akan membawa temanku,
kesayanganku, kecintaanku dan mereka yang kusayangi
bersama menuju Jannat-ul-Firdaus اِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪ.
Mereka yang tidak disukai ‘Attar!
Siapa saja yang terang-terangan menentang didepan
umum Markazi Majlis-e-Shura Dawat-e-Islami, Intizami
Kabinaat atau majlis lainnya, tanpa alasan syar’i maka
mereka buka temanku, juga bukan kesayanganku,
bukan kecintaanku dan juga bukan yang paling
kusayangi. Sebaliknya, hati ‘Attar’ akan kesal
terhadapnya.
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Do’a dari ‘Attar
O Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞKaruniakanlah temanku, kesayanganku,
kecintaanku dan mereka yang paling kusayangi yang
mengamalkan amalam tempat diSurga Rasulullah  َﺻ َّ ُاﷲَﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ.
َّ َ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ ّٰ َّ َ
ٰ:صل ا عليهِ وا ِل وسلم

Markazi Majlis-e-Shura
(Dawat-e-Islami)
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ٰ  ۡ ۡ
ۡ  ٰ    ٰ 
ۡ
ۡ
ٰۡ 
ـﻴـ ﺪ ﻟ ـﻤ ۡـﺮﺳـ ﻠـ
 ﻟـﺤـﻤـﺪ ﻟ ـﻠـ ﻪ ر ب ﻟـﻌـﻠ ـﻤ و ﻟـﺼـﻠـﻮة و ﻟـﺴـﻶﻹم ﻋـ  ﺳ
ٰ
ٰ
ٰ ۡ 
 ۡ   ۡ 
ۡ  ﺑ+,-ۡ ﻟـﺮﺟ
 ﻟـﺮ ۡﺣ ٰـﻤﻦ
 ـﺴ ﻢ ﻟـﻠ ـ ﻪ
+, -ﻟـﺮ ﺣ ۡـ
    ﻣـﺎﺑــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋـﻮذ ﺑـﺎﻟـﻠـ ﻪ ﻣـﻦ ﻟـﺸـﻴـﻄ ﻦ


19 Madani mutiara Madani untuk
menggembangkan lingkungan Madani
dirumah
1.

Ketika hendak masuk atau keluar rumah, ucapkan
salam dengan nada yang besar.

2.

Berdirilah untuk menghormati orangtua yang lewat
atau datang.

3.

Setidaknya sekali sehari, saudara muslim lelaki harus
mencium tangan kaki ayahnya, dan saudara
perempuan harus mencium tangan dan kaki ibunya.

4.

Jagalah suara anda rendah didepan orang tua, dan
menunduk ketika berbicara dan janganlah
memandang kearah mereka.
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5.

Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesegera
mungkin yang diberikannya kepada anda, jika hal
itu tidak melanggar Syari’ah.

6.

Berperilaku yang waras. Menahan diri dari
argumentasi keras kepala, tertawa dan
bercanda, cepat marah dalam hal sepele, tidak
selera makan, memrahi atau memukul adik
lelaki dan perempuan, atau bertengkar dengan
yang lebih tua dalam keluarga.Jika anda
mempunyai
sikap
seperti
itu
segera
memperbaikinya dan meminta ma af pada
semuanya.

7.

Jika anda berprilaku waras dirumah atau diluar rumah
 اِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪmaka keberkahan akan tersebar kedalam rumah
anda.

8.

Bicaralah kepada ibu Anda, bahkan kepada ibu dari
anak-anakmu, dan anak-anak, bahkan kepada anak
balita dirumah (atau diluar rumah) dengan sopan.
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9.

Pergilah tidur dalam waktu 2 jam selepas Sholat Isya’
berjamaah di Mesjid sekitar lingkungana nda tinggal.
Dengan begitu anda akan mudah terjaga untuk
Tahajjud, atau setidaknya akan mudah bangun untuk
Sholat Shubuh, dan mengirikan sholat jamaa’ah
Shubuh diSaf pertama dalam Mesjid. Oleh sebab itu,
rasa malas tidak akan terasa ketika anda bekerja.

10.

Jika ada anggota keluarga anda menunda-nunda
untuk mengerjakan Sholat, atau melakukan dosa
dengan tidak menggenakan hijab, menonton film dan
drama, atau mendengarkan music, akan tetapi kamu
bukan kepala keluarganya, dan lebih lanjut lagi, dan
anda percaya mereka tidak akan mendeneramahermah (Bayan) dari Maktaba-tul-Madinah, dan
yakinkanlah mereka untuk Menonton Channel
Madani.  اِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪAnda akan melihat adanya

perubahan madani yang baik.
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11.

Tidak peduli seberapa sering anda diomeli dirumah,
bahkan sampai dihukum, bersabarlah, bersabarlah,
bersabarlah. Jika anda memulai untuk membalas
dengan perilaku yang sama, maka tidak aka nada
kesempatan untuk menciptakan lingkungan Madani
dirumah anda, faktanya keadaannya akan semakin
memburuk. Jika tidak bisa ditahan makan Syaitan
akan mudah membuat seseorang keras kepala.

12.

Satu metode yang bagus untuk menciptakan
lingkungan Madani yang bagus dirumah anda yaitu
dengan mengajak orang rumah anda menyampaikan
dan mendengarkan Dars dari Faizan-e-Sunnat
dirumah anda setiap hari.

13.

Berdoalah dengan tulus kepada seluruh keluarga
َﺻ
anda, seperti sabda Rasulullah اﷲ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ dalam
ۡ ُ ۡ ُ َ ُ َ ُّ َ
ٔ
sabdanya, ‘ ’العء سِ?ح الموم ِِنyang berarti, ‘Do’a adala h

senjata bagi seorang Muslim yang sejati.’
(Al-Mustadrak-lil-Haakim, vol. 2,pp. 162, Hadees 1800)
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14.

Pada baris diatas, kapanpun kata rumah disebut, mereka
yang tinggal bersama dengan mertua ms menggap itu
rumah mereka, dan dimanapun kata orangtua disebut,
mereka harus menganggap ini ditujukan untuk ibu dan
ayah mertua mereka, selama tidak bertentangan secara
Syari’ah dalam melakukan hal ini.

15.

Disebutkan dalam halaman 290 dari Masa`il-ulQuran, ‘Bacalah do’a berikut setelah Sholat (dengan
Salawat atas Nabi sekali sebelum dan sesudahnya)
 اِ ْن َﺷﺂءَاﻟـﻠـﻪtaat selalu anggota keluarga anda akan

menjadi orang yang taat dengan menerapkan
sunnah yang diberkahi dan lingkungan Madani
akan hidup dirumah anda.
Do’anya berikut ini:
?

ً ]ا َﻟﻠّٰﻬ َﻢ[رﺑﻨﺎ ﻫ ۡﺐ ﻟﻨﺎ ﻣ ۡﻦ ۡزو ﺟﻨﺎ و ذ ر ٰﻳ ﺘﻨﺎ ﻗ ﺮة ۡﻋ و ۡﺟﻌﻠۡﻨﺎ ﻟ ﻠۡ ﻤ ﺘﻘۡ ﻣ
﴾٧٤﴿ ﺎﻣﺎ


ٍ
ّ ُ

1

Ya Tuhan kami! Anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami
sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang
bertaqwa.
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Catatan: ( )ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢbukan bagian dari ayat Al-Qur’an..
16.

Ketika ada anak yang nakal/tidak mau tidur,
bacalah ayat yang diberkahi berikut ini setiap
hari selama 11 sampai 21 hari disamping tempat
tidurnya dengan suara yang tidak akan
membangunkan mereka dari tidurnya:

ٰ
ۡ ﺑ
+ , -@ ﺣ ۡـA @ ۡﺣ ٰﻤ ﻦA ـﺴ ﻢ ﻟـﻠـ ﻪ

 
ٌ  ٰ   ۡ
1
﴾٢٢P ﴿ ﻔ ۡﻮ ٍظLۡ E  ﻟ ۡﻮ ٍحNۡ  O ﴾٢١ۙ ﴿  ۡﻴﺪD E ﺑـﻞ ﻫﻮ ﻗ ۡـﺮ ٌن
(Salawat atas Nabi sekali sebelum dan sesudahnya)

Ingatlah!

Ketika berhadapan dengan orang yang tidak
patuh/taat, kemungkinan ia akan terbangun jika doa ini

[Kanz-ul-Īmān (Terjemahan Al- Quran)] (Juz19, Surah Al-Furqan, Āyat 74)
1

Bahkan (yang mereka dustai) ialah Al-qur’an yang mulia, yang tersimpan dalam
Laul-Mahfuz.[Kanz-ul-Iman (Terjemahan Al-Quran)] (Juz 30, Surah Al-Burooj, Ayaht21-22)
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dicakan dengan keras saat ia tidur, terutama bila ia belum
tertidur nyenyak. Sulit untuk memastikan apa mereka baru
saja menutup matanya atau benar sudah terlelap, oleh
karena itu jika merasa masih ragu bahwa ia belum tertidur,
maka jangan membaca do’a ini dulu. Khususnya, seorang
istr. Tidak membacakan do’a ini kepada suaminya.
17.

Untuk mengubah anak nakal menjadi patuh, bacalah
َ
يَـاش ِه ۡي ُد21 kali setiap hari selepas sholat Shubuh sambil
melihat keatas langit, sampai hasil yang anda ingin
dapatkan.

18.

Praktekkan Madani In’amaat menjadi bagian dari
hidup anda. Lebih lanjut lagi, perkenalkan Madani
In’amaat dengan bijak dan penuh kasih saying
kepada anggota keluarga anda yang anda rasa
mempunya hati yang lembut. Jika anda seorang ayah,
maka buatlah usaha yang sama kepada anak-anak
anda Dengan kemurahan hati dari Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ,
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perubahan Madani yang sangat baik akan hidup
didalam rumah anda.
19.

Saudara muslim harus bepergian selama 3 hari
bersama Madani Qafilah setiap bulan dengan para
pengikut setia Rasulullah dan meminta Do’a untuk
keluarga anda selama perjalanan bersama Qafilah.
Beberapa keajaiban Madani terkait perubahan Madani
kearah yang lebih baik yang dimulai dari Madani
Qafilah dibebrapa kelurga sudah sering dilaporkan.
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Catatan Ibadah yang disenangi Allah
1.

Apakah anda sudah mempraktekkan Madani In’amaat yang telah
tersusun ini disebagian besar hari anda dibulan ini?

2.

Apakah anda telah berkomunikasi melalui tulisan setidaknya 12
kali sehari disebagian besar hari anda bulan ini?

3.

Apakah anda telah berkomunikasi dengan gerakan bahasa tubuh
setidaknya 12 kali sehari, disebagian hari anda bulan ini?

4.

Apakah anda telah mencoba menahan diri dari memotong
pembicaraan orang lain selagi berbicara, setidaknya 12 kali
sehari, disebagian besar hari anda bulan ini?

5.

Apakah anda memakai kacamata Qufl-e-Madinah selama 12 menit,
disbagian besar hari anda bulan ini?

6.

Berapa banyak buklet dari Ameer-e-Ahl-e-

Minggu 1

Sunnat ـﺖ ﺑ َ َـﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَـﻪ
ْ  دَ َاﻣyang telah and baca dalam
bulan ini?

Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4
Total

7.

berapa banyak dari 63 Madani In’amaat yang tlah anda coba
kerjakan dalam bulan ini?

8.

Dalam berapa hari, anda mengerjakan Fikr-e-Madinah bulan ini?

ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ  !ا َﻟThis month, I succeeded in

becoming:

Teman dari Attar
Kesayangan dari Attar
Kecintaan dari Attar
Yang paling dicintai oleh Attar

ِ
, ﺂء اﻟـﻠـﻪ
َ  ا ْن َﺷsaya akan berjuang untuk melakukan Madani In’amaat bulan depan.
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