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Clarificações Madanī
Foram estabelecidas quatro preponderantes para responder
as questões que originam sobre detalhes e abrandamento
em relação á Madani In’amat.

Regra#1: Alguns Madani In’amat são compreendidos de
poucos segmentos.
Por exemplo, o Madani In’amat sobre Tahajjud, Ishrq,
Chasht e Awwabin inclui quatro segmentos. No caso de tal
Madani In’amat, se alguém pratica a maioria dos
segmentos, o Madani In’amat será considerado cumprido
como por linha oficial. (‘maioria’significa mais do que a
metade ex: 51 fora de 100 será considerado ‘maioria’).
ii
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Regra#2: Alguns Madani In’amat são tais que se eles são
perdidos num dia, eles podem ser feitos no dia seguinte.
Por exemplo, alguém permaneceu privado de ler 4
páginas (consecutivas) do Faizan-e-Sunnat, ou recitar
Salat-‘Alan-Nabi 313 vezes ou recitar pelo menos 3 versos
do Quran Sagrado de Kanz-ul-Iman com tradução e
comentário. No tal caso, se por causa disso ele avalia e
pratica mais vezes nos dias seguintes, pelo número de dias
em que ele perdeu, o Madani In’amat será considerado
cumprido.
Regra#3: Isso leva algum tempo para acostumar a algumas
de Madani In’amat. por exemplo: abster-se de rir em voz
alta, evitar linguagem desagradável e manter o olhar fixo,
em baixo, enquanto caminha. Durante o período, o
esforço é mostrado, o Madani In’amat será considerado
cumprido. (esforço será considerado válido se a pratica é
feita pelo menos três vezes naquele dia).
iii
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Regra#4: Alguns Madani In’amat são tais que eles não
podem ser actuados devido uma válida desculpa ou por
causa de se estar comprometido em outra actividade do
Madani In’amat. Por exemplo, um irmão Muçulmano
não poderia praticar algum Madani In’amat, ex: não
poderia frequentar Madrash-tul-Madinah para adultos
porque ele estava envolvido em outras actividades
Madani; ou é privado de beijar as mãos dos seus pais
porque eles já morreram ou estão a morar em alguma
outra cidade; ou se ele é analfabeto e não pode comunicar
em escrita. Em tais casos, o Madani In’amat seria
considerado cumprido como por vários assinantes.

Apresentado pelo:

Markazi Majlis-e-Shura (Dawat-e-Islami)
Traduzido para Inglês pelo Majlis-e-Tarajim
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50 Dia-a-dia Madani In’amat
Primeiro nível: 17 Madani In’amat
1.

Hoje, tu fizeste intenções virtuosas antes de realizar os
actos permissivéis? Além disso, persuadiste pelo menos
duas outras pessoas para fazer o mesmo?
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.

Hoje, tu fizeste todos os cincos Salah diários na primeira
fila do Masjid, com Jama’at (congregação), alcaçando o
Takbir Primário? Tentaste levar pelo menos uma pessoa
para o Masjid com você?
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.

Hoje, tu recitaste Ayat-ul-Kursi, Tasbih-e-Fatimah
ِ
ﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ َ  َرe Surah-tul-Ikhlas depois de oferecer cada Salah
diário, e antes de ir dormir? Ricitaste ou escutaste Surah-tulMulk de noite?
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

1

Total

72 Madani In’amat

4.

Hoje, tu respondeste ao Azan [chamamento para Salah] e
Iqamah [chamar para Salah congregacional] suspendeste
todas actividades ex: falar, caminhar, apanhar e pôr coisas
em baixo, falar ao telefone, conduzir carro etc.? (se o Azan
começa enquanto tu já estas a comer ou beber, tu podes
continuar.)
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.

Hoje, tu recitaste algum Awrad do teu Shajarah e
َّ ﺻ
invocaste Salat-‘Alan-Nabi اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ pelo menos
ُ
313 vezes?
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

6.

Hoje, enquanto ias ao trabalho ou voltavas para casa no
auto-carro/ comboio etc. ou enquanto caminhavas pelas
ruelas, tu cumprimentaste os Muçulmanos sentados ou
parados próximos, com Salam?
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

2

Total

72 Madani In’amat

7.

Hoje, tu conversaste gentilmente com todos (em casa e
fora)? Quer jovem ou velho, mesmo com tua mãe (e suas
crianças e a mãe deles)? [em Urdu, dirija-se aos outros por
‘Ap’ ao invés de ‘Tu’; e diga’Ji’ ao invés de ‘Hayn’].
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

8.

ِ
Hoje, tu disseste ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ%ﺂءاﻟـﻠ
َ ! ا ْن َﺷenquanto tendias por
َ ّ ُ ٰ َ ِ ِ ُ ۡ َ ۡ َ ;ا
ل
algum acto lícito
em ser perguntado sobre
ِ
sua saúde etc. ao invés de queixar-se; e ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ% !ﺂءاﻟـﻠ
َ  َﻣﺎ َﺷvendo
?
sobre isso uma recompensa
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.

Hoje, tu respondeste [por Salam] imediatamente ao Salam
ۡ َ
retribuído para ti pelos outros? Se alguém invocou ِ ُ ۡ َ ا
em espirrar antes de ti, tu respondeste imediatamente por
َ َُ
invocar  ا#"ۡ ( !َـem tom audível para ambos)? (responda
com Salam/ espirrando de Non-Maharam [mulher] com
um tom audível somente para você mesmo)
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

3

Total

72 Madani In’amat

10. Hoje, durante conversações, tu tentaste fazer uso do

termo oficial de Dawat-e-Islami? Te esforçaste para
corrigir suas pronúncias?
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

11. Hoje, durante as refeições, tu tentaste o teu máximo

para sentar de acordo com o Sunnah, observar ‘Pardah
sobre Pardah’ e usar utensílios de louça de barro? Além
disso, tu te esforças-te para observar ‘Qufl-e-Madinah
do estômago’ (isto é, comer menos do que o apetite)?
(seja abençoado com a virtude de prender pedra na
sua barriga por pelo menos 12 minutos).
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. Hoje, tu fizeste ou escutaste pelo menos dois Dars de

Faizan-e-Sunnat (no Masjid, casa, loja, área do mercado,
qualquer lugar conveniente)? (destes dois, é necessário fazer
um em casa.)
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

4

Total

72 Madani In’amat

13. Hoje, tu ensinaste ou aprendeste na Madrasa-tul-Madinah

para adultos? Tu voltaste para casa depois de duas horas
do tempo de Jama’at de ‘Isha Salah no Masjid e seus
arredores?
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

14. Hoje, tu leste ou escutaste algum livro reformador

publicado por Maktabah-tul-Madinah por 12 minutos; e
leste ou escutaste pelo menos quatro páginas de Faizan-eSunnat em sequência (excluindo aquela de Dars)?
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

15. Com a máxima concentração tu marcaste os quadradinhos

do Madani In’amat daquilo que fizeste hoje, enquanto
praticava Fikr-e-Madinah (reflectindo sobre suas acções)
por pelo menos 12 minutos?
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

5

Total

72 Madani In’amat

16. Hoje, tu fizeste Salat-ut-Taubah pelo menos uma vez

(preferivelmente antes de ir a cama) e te arrependeste dos
pecados cometidos hoje assim também como no passado?
Além disso, no caso de algum pecado ser cometido, Allah
proíbe, você se arrependeu imediatamente e jurou nunca
cometer aquele pecado de novo?
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

17. Hoje, tu tentaste o teu melhor para dormir na esteira

feita de folhas de palmeira (não feitas de plàstico) e, se
disponibilizar (a dormir), no chão? Além disso, guardaste
espelho, kohl, pente, agulha e linha, Miswak, ambos de
óleo e um par de tesoura próximo a sua almofada enquanto
dormia (e juntamente contigo enquanto viajava) em
conformidade com o Sunnah? Dobraste suas roupas e
roupa da cama e colchões etc. depois de usá-las?
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

6

Total

72 Madani In’amat

Segundo nível: 17 Madani In’amat
18. Hoje, tu ofereceste Sunnah Salah precedente de Fajar,

Zuhr, ‘Asr e ‘Isha (antes do Jama’at de Fard Salah) e o
subsequente Nafl Salah depois de Fard Salah? (Nafl Salah
pode também ser oferecido depois de Dars/ Bayan)
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. Hoje, tu ofereceste o Nafl Salah’s de Tahajjud, Ishraq,

Chasht e Awwabin?
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

20. Hoje, tu ofereceste Nafl Salah’s de Tahiyya-tul-Wudu e

Tahiyya-tul-Masjid pelo menos uma vez?
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. Hoje, tu recitaste ou escutaste pelo menos três versos do

Quran Sagrado de Kanz-ul-Iman (com tradução e
comentário)?
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

72 Madani In’amat

22. Hoje, tu tentaste convencer pelo menos dois Irmãos

Muçulmanos através de Infiradi Koshish [Esforços
Individuais Inspiradores] em relação ao Madani Qafilah,
Madani-In’amat e outras actividades Madani?
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

23. Hoje, tu passaste pelo menos duas horas por actividades

Madani de Dawat-e-Islami (ex: inspirando outros através
de esforço individual, frequentando Dars ou Bayan ou
Madrasa-tul-Madinah para adultos etc.)?
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. Hoje, tu te submeteste ao Markazi Majlis-e-Shura, Kabinat,

Mushawarats e vários Majalis você é subordinado (dentro
de das estipulações de Shari’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

25. Hoje, tu te reprimiste por empréstimo solicitado e usar

pertences de outras pessoas (ex: xaile, telefone, veiculo etc.)?
(acabe o hábito de levar emprestado as coisas dos outros.
Mantenha seus pertences marcados e bem seguros contigo).
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

8

Total

72 Madani In’amat

26. Se algum irmão responsável (ou um qualquer irmão

Muçulmano comum) cometeu uma prática má e precisa
ser rectificada, tu tentaste rectificar a ele (numa maneira
َ
educada) em escrita ou encontrando-lhe em pessoa َ َ ذ ا
ou tu cometeste o pecado grave de maledicência por revelar
isso a algum outro sem estipulação de Shar’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

27. Hoje, tu observaste ‘Pardah sobre Pardah’ (na família e

fora)? Você se esforçou para manter teu rosto em relação
ao Qiblah Sagrado enquanto ia sentar?
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. Hoje, quando sentiu fúria de alguém (na família ou fora),

agiste por falar alto ou controlaste sua fúria ao observar
silêncio? Além disso, perdoaste, ou continuaste a procurar
oportunidades para ajustar as contas?
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

9

Total

72 Madani In’amat

29. Hoje, tu te contiveste em perguntar questões inúteis tais que

normalmente leva a outras pessoas cometer o maior pecado
de dizer mentira? (por exemplo, perguntar ‘gostaste da
nossa refeição’ desnecessariamente etc.)
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. Hoje, tu te afastaste do acto ilícito de falar rindo e em muitas

maneiras interactivas com Na-Maharam parentes, vizinhos e
também cunhada? Evitaste vir para frente deles e observaste
Shar’i Pardah?
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

31. Hoje, tu evitaste assistir filmes, dramas, e escutar músicas

na televisão, VCR, DVD ou Internet etc. (em casa e fora)?
Tu mantiveste teus olhos fechados por 12 minutos (estando
acordado), em vez de imprimir o hábito de olhos de guarda
de pecados?
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. Hoje, tu agiste de acordo com as 19 pérolas da Sabedoria

[Madani Phul], onde quer que possível, estabeleça Madani
Mahaul [ambiente] na sua casa?
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

10

Total

72 Madani In’amat

33. Hoje, tu evitaste pôr falsas culpas nos outros e xingar (em casa

ou fora) e jurando (para os) outros? (não chamar ninguém de
porco, burro, ladrão, alto e magro, pequenito, etc.)
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

34. Hoje, tu evitaste intrometer-se em conversas de outros,

interrompendo-lhes as palavras, sem escutar os pontos deles
propriamente? Além disso, apesar de entender o ponto,
pediste aos outros para repetirem eles mesmos, pelos seus
gestos casual, expressões facial, ou por dizer palavras como:
‘o quê?’, ‘perdão?’ etc.
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

Terceiro nível: 16 Madani In’amat
35. Hoje, tu invocaste Sada-e-Madinah? (acordando os

Muçulmanos para Fajr Salah é chamado ‘Sada-e-Madinah’
em Madani Mahaul de Dawat-e-Islami)?
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

11

Total

72 Madani In’amat

36. Hoje, tu mantiveste o teu olhar em baixo, muitas das vezes

observando ‘Qufl-e-Madinah’ de olhos enquanto caminhava
ou viajava? Além disso, tu evitaste (em casa e fora) olhar aqui
e ali, no painel publicitário etc. desnecessariamente?
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. Hoje, te esforçaste para evitar espreitar (desnecessariamente)

fora da varanda da sua casa ou espreitar dentro da casa dos
outros através das portas deles etc?
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

38. Hoje, tu conseguiste evitar falar mentira, maledicência,

contos e difamação, ciúme, arrogância e quebrar promessas?
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. Tu permaneceste no estado de Wudu [Ablução Ritual]

para a maioria das partes do dia de hoje?
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

12

Total

72 Madani In’amat

40. Hoje, enquanto falavas com outros, mantiveste seu olhar

em baixo, fixo, ou olhaste directamente a eles? (use óculos
Qufl-e-Madinah por pelo menos 12 minutes ao invés de
desenvolver hábito de manter o olhar baixo fixo).
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

41. Tu evitaste atrasar-se em pagar suas dívidas (apesar de ser

capaz de pagar) hoje sem permissão de credor (s)?
Devolveste os pertences emprestados (temporariamente)
depois de terminar o uso deles, dentro do tempo estipulado?
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. Em conhecer a fraqueza de alguns Muçulmanos hoje,

guardaste seu bom nome por esconder ou descobrir (sem
obrigação Shar’i)? Evitaste segredo de alguém (sem seu
consentimento) desse modo evitando abuso de confiança?
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

13

Total

72 Madani In’amat

43. Hoje, tu manteste relações com os outros de forma igual,

ou estabeleceste amizades pessoais com um ou mais irmãos
Muçulmanos, sem uma razãs vãlida no Shariah? (Amizades
pessoais e grubos geralmente causam problemas e
dificuldades para o progresso da organização.)
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

44. Te esforçaste em observar timidez de corpo e coração

perante Allah ( َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞKhushu & Khudu) enquanto oferecias
Salah e fizeste Du’a hoje?
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. Hoje, tu evitaste cometer hipocrisia, mentira e ostentação

por evitar expressar a humildade que era infundada no
coração? (por exemplo, alguém diz: ‘quero dizer’ ou ‘sujo’
mas na verdade, ele não considera ele mesmo quer dizer
ou sujo em seu coração).
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

14

Total

72 Madani In’amat

46. Você praticou ‘Qufl-e-Madinah da língua’ inculcar hábito

de abster-se de conversas inúteis por ocasionalmente
comunicar através de gestos, e pelo menos quatro vezes por
escrita?
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. Tu escutaste, hoje, atentamente, pelo menos um Bayan ou

Madani Muzakarah do áudio/vídeo cassete em uma cassete
Ijtima’ ou individualmente, ou assististe transmissões de
Madani Channel por pelo menos um hora e 12 minutos?
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

48. Hoje, fizeste esforço para reprimir o gracejo, sarcástico,

rindo alto e magoando sentimentos de outras pessoas (em
casa e fora)? (Lembre-se, é um pecado maior magoar os
sentimentos de um Muçulmano).
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

15
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49. Hoje, te esforçaste para fazer uso de mínimas palavras

mesmo durante a conversa inevitável? Também, no caso
de palavras inúteis escaparam, tu imediatamente sentiste
remorso e invocaste Salat-‘Alan-Nabi?
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

50. Hoje, tu passaste todo teu dia (no trabalho, casa etc.)

vestindo ‘Imamah Sharif (juntamente com uma bandana
se o cabelo é oleoso), mantendo Zulfayn e barba punhada
(se crescer), vestindo (branco) Kurta ate a metade da
canela da perna de acordo com Sunnah, mantendo
Miswak notável no bolso da frente, e mantendo os mangas
(do pijama etc.) acima do tornozelo.
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

16

Total

72 Madani In’amat

Recordação de praticar Qufl-e-Madīnaĥ (Mês Madanī _________ Ano ___
Date

Por escrita

Via sinais &
Gestos

Começando no
rosto de alguém

Madanih
Exibição

Pelo menos 12 vezes

Pelo menos 12 vezes

Pelo menos 12 vezes

Aprox. 12 minutos

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

17
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8 Mandani In’amat Semanal
51. Tu fizeste o I’tikaf de toda noite no Masjid esta semana

frequentando o Ijtima semanal de começo ao fim,
sentando em postura reverencial como aquela em Salah
(por mas tempo possível), mantendo o olhar fixo em
baixo, muitas das vezes, escutando a todo o Bayanat,
participando em Zikr e Du’a e retribuindo Salat-o-Salam
enquanto parado (incluindo Halqa e Salah’s de Tahajjud,
Fajr, Ishraq e Chasht)?
52. Logo depois de Ijtima’ esta semana, tu vieste tentar fazer

esforço individual nos recém-chegados, encontrandolhes calorosamente e sem nada por baixo dos nomes deles,
endereço e contactos? (encontre pelo menos quatro tais
Irmãos Muçulmanos e leva o contacto de pelo menos um
deles. Também fica em contacto com eles depois disso).
53. Durante esta semana, tu visitaste pelo menos um doente

ou dominado pela dor em sua casa ou no hospital para
simpatizar de acordo com Sunnah? Posterior, você
presenteou (mesmo se isso é um folheto ou um panfleto
publicado por Maktaba-tul-Madinah) e aconselhou
procurar cura através de Ta’wizat-e-‘Attariyyah?
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54. Tu participaste na visita regional para chamar em à

prática do bem, pelo menos uma vez por semana?

55. Tu fizeste um esforço esta semana para procurar por

um irmão Muçulmano (que uma vez foi afiliado com
Madani Mahaul mas não está em contacto presentemente)
e persuadiu-lhe para responder o Madani Mahaul? (Mas
não toque aqueles que foram banidos oficialmente).
56. Tu frequentaste o Masjid Ijtima regional esta semana

do começo ao fim levando pelo menos um novo
irmão Muçulmano contigo?
57. Durante esta semana, tu mandaste uma carta para

pelo menos um irmão Muçulmano (persuadindo-lhe
para viajar com o Madani Qafilah e agir de acordo
com o Madani In’amat)?
58. Tu observaste Jejum na Segunda-feira (ou num

outro qualquer dia se não poderia na Segunda) nesta
semana? Comeste pão feito de cevada pelo menos
uma vez esta semana?
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Madanī In’āmāt Semestral
59. Tu aumentaste e submeteste o Madani mensal anterior,

folheto Madani In’amat para seu Zaili Nigran?
60. Tu viajaste em pelo menos 3 dias de Madani Qafilah

este mês observando o horário de Qafilah?
61. Inspirado pelo seu esforço individual, pelo menos

um irmão Muçulmano viajou com o Madani Qafilah
e pelo menos um irmão Muçulmano submeteu seu
folheto Madani In’amat este mês?
62. Tu deste 12 PKR (rúpias do Paquistão) ou 112 PKR a

algum Sunni’Alim (ou Iman/ encarregado/Muazzin de
um Masjid) este mês? (um menor não é elegível ao dar
seu dinheiro pessoal).
63. Já memorizaste juntamente com tradução: Du’a para o

funeral Salah de adultos e menores (rapazes e meninas),
o sexto Kalima, Iman-e-Maufassal, Iman-e-Mujmal,
Takbir-e-Tashriq e Talbiyah (Labbaik)? Tu recitaste
todos eles na primeira segunda (ou num outro dia
qualquer se não poderia na segunda) deste mês?
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64. Já memorizaste, com pronúncia correcta e tradução:

Azan, Du’a que é recitado depois de Azan, o últimos dez
Surahs do Quran Sagrado, Du’a-e-Qunut, Attahiyyat,
Durud-e-Ibrahim e qualquer Du’a-e-Masurah? Recitaste
todos eles na primeira segunda (ou num outro dia
qualquer se não poderia na segunda) deste mês?

8 Madani In’amat Anuais
65. Já leste ou escutaste a todos folhetos Madani (aqueles que

tu tens consciência) escrito por Amir-e-Ahl-e-Sunnat
اﻣـ ْ ﺑـ
ﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪ
َ َ دpelo menos uma vez durante este ano?
ُ ﺖ َ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ
66. Já leste ou escutaste a todos panfletes de Pérolas de

Madani (aqueles que tu tens consciência) pelo menos
uma vez durante este ano?
67. Tu viajaste com um Madani Qafilah 30 dias in

interruptamente este ano, observando o horário
Qafilah? (Se não viajaste com um Madani Qafilah (de
12 meses ou 1 Mês), faça uma intenção para viajar pelo
menos um vez na vida).
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68. Tu já leste ou escutaste capítulos sobre os assuntos de

arrependimento [Taubah], devoção [Ikhlas], piedade
[Taqwa], medo de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞe boa esperança Dele
[Khauf & Rija], vaidade e ostentação [‘Ujub & Riya], e
guardando os olhos, ouvidos, língua, coração e
ِ ﲪ ُﺔ ا
estômago de Iman Ghazali’s ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرultimo tratado
Minhaj-ul-‘Abidin pelo menos uma vez este ano?
69. Tu já leste o seguinte conteúdo de Bahar-e-Shari’at:

Apostasia, parte 9, comércio (venda e compra), parte 16;
direitos dos pais; (e se fores casado) Muhrimat, e direitos
de esposo ou esposa, parte 7; educando as crianças da
parte 8, detalhes em relação ao divórcio, Zihar, e Talaq-eKinayah, pelo menos uma vez durante este ano?
70. Tu já leste todo o Quran Sagrado com correcta

pronúncia de letras Árabes pelo menos uma vez
durante a sua vida? Repetiste isso durante este ano?
71. Tu já leste ou escutaste o Tamhid-ul-Iman e Husam-ulِ ﲪ ُﺔ ا
Haramayn escrito por A’la Hadrat ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرe
Kufriyah Kalimah Ke Barey Mein Suwal Jawab e
Chanday Ke Barey Mein Suwal Jawab publicado por
Maktabah tul Madinah?
72. Depois de ter aprendido o método correcto de Wudu,
Ghusl e Salah de Bahar-e-Shari’at ou pode lá ser de
Salah, tens te protegido de algum Sunni sábio ou um
sénior Muballigh nesta assunto em questão?
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%

Rituais para ganhar prazer de Allah &'َ ) َو% *َ
Amigo de ‘Attar: Amir-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْ َﻌـﺎﻟـِﻴ َـﻪdiz: quem
quer que realize os seguintes 12 rituais constantemente é meu
amigo:
1.

Oferece cinco vezes o Salah diário (além de outro Faraid e
Wajibat) na primeira fila do Masjid com Jama’at,
alcançando o Takbir Primario. Posterior, acompanha pelo
menos uma pessoa ao Masjid, em cada vez.

2.

Ofereça e escuta dois Dars (no Masjid, casa, loja, área de
mercado qualquer sitio conveniente) de Faizan-e-Sunnat
(destes dois, é necessário fazer um em casa).

3.

Ensina e aprende em Madrasa-tul-Madinah (para adultos),
e chega á casa dentro de duas horas do tempo de Jama’at de
Salat-ul-‘Isha no Masjid de arredores deles.

4.

Persuade pelo menos dois irmãos Muçulmanos através de
Infiradi Koshish (esfarço individual) em relação a Madani
Qafilah, Madani-In’amat e outras actividades Madani.
23
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5.

Passa pelo menos duas horas para actividades Madani de
Dawat-e-Islami (ex: inspirando outros através de esforço
individual, frequentando Dars ou Bayan ou Madrasa-tulMadinah para adultos etc.)

6.

Invoca Sada-e-Madinah todos dias

7.

Frequenta o Ijtima Semanal de começo ao fim, fica no
Masjid observando I’tikaf durante a noite e oferece
Tahajjud, Fajr, Ishraq e Chasht lá..

8.

Participa, pelo menos uma vez por semana, na visita
regional para chamar pessoas à prática do bem. (Em
centros de negócios, na Quarta feira antes de Zuhr
Salah, e em áreas residenciais na dia de folga, entre ‘Asr
e Maghrib)

9.

Faça esforço toda semana para procurar um irmão
Muçulmano (quem uma vez foi afiliado com Madani
Mahaul mas não esta em contacto presentemente) e
persuade-lhe para reunir-se a Madani Mahaul. (mas aqueles
que foram oficialmente banidos não são aqui mencionados)
24
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10. Escute a pelo menos um Bayan ou Madani Muzakarah

todos dias, ou assista o canal Madani por pelo menos
um hora e 12 minutos todos dias. (Amir-e-Ahl-e-Sunnat
اﻣـ ْ ﺑـ
ﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪ
َ َ دfica extremamente satisfeito com tal
ُ ﺖ َ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ
irmão Muçulmano)
11. Preencha o folheto Madani In’amat todos dias, enquanto
realiza Fikr-e-Madinah e submete no escritório de Madani
In’amat na primeira Quinta-feira de todos meses de
Madani (Islâmicos)
12. Viaja com um Madani Qafilah 3 dia todos meses,
observando o horário Qafilah. Faça a intenção para
viajar com Madani Qafilah 12-meses uma vez na vida e
com Madani Qafilah 30 dias em cada 12 meses.
(Estudantes de Jama’at de Dawat-e-Islamic deveriam
viajar de acordo com o horário fornecido por Majlis deles).

Amado de Attar
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪrefere, ‘’qualquer um, que
para além dos 12 rituais dados acima, cumpre os requisitos de
pelo menos 63 fora dos 72 Madani In’amat é meu amado. O
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estudante de Madrasa-tul-Madinah ou Jami’a-tul-Madinah que
costuma para praticar pelo menos 82 fora dos 92 Madani
In’amat é meu amado.”

Adorado de Attar
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪreferiu, “qualquer um que
realiza as seguintes cinco actividades além de tornar-se meu
amigo e meu amado por praticar rituais acima é meu adorado:
1.

Comunica por meio de escrita pelo menos 12 vezes todos
dias.

2.

Comunica com gestos pelo menos 12 vezes diário.

3.

Usar a exibição Qufl-e-Madinah por pelo menos 12
minutos todos dias.

4.

Mantenha o olhar dele fixo em baixo enquanto, fala ao
outros por pelo menos 12 vezes (quando fala é
inevitável).
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5.

Leia pelo menos um folheto todas semanas. (Amir-eAhl-e-Sunnat  دَا َﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْ َﻌـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪé fica extremamente satisfeito
com alguém que leia pelo menos um folheto diário)”

O queridíssimo de Attar
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪreferiu, “qualquer um que
pratica todos os 72 Madani In’amat além de todos rituais
acima mencionados é o meu mais amado. Um estudante quem
pratica todos 92 Madani In’amat além de todos rituais acima é
queridíssimo para mim.”

Sentimentos de Attar
Ah! Ah! Ah! Meu coração esta num estado constante de
timidez, como eu não sei o que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞé converta vontade
para mim! Deste modo os sentimentos do meu coração são
tais que se Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞconceder me com seu especial favor
por atenção ao seu Nobre profeta, eu levar a todos dos meus
amigos, amados, adorados e o queridíssimo juntamente comigo
para Jannah-tul-Firdaus, ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ%اِ ْن َﺷ!ﺂءَ اﻟـﻠ.
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Com quem o Attar está aborrecido!
Qualquer irmão Muçulmanoquem publicamente opõem
Dawat-e-Islami’s Markazi Majlis-e-Shura, Intizami Kabinat
ou um outro Majlis, sem nenhum requesito Shar’i não é meu
amigo e nem meu amado, nem mesmo meu adorado e
queridíssimo. Ao invés disso, o coração de Attar está aborrecido
com ele.

Du’a de Attar
O Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞConcede a mim, e meus amigos, meus amados,
meus adorados e meus queridíssimos que cumprem estes
rituais diários, uma morada no Paraíso nas vizinhanças do
َﺻ
Nobre Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ .
%
ٰ َ
%
َ
47َ ٖ َو6ِ  ِ َوا5ۡ 4*َ 3ٰ َ ُ  ا12َ

Markazī Majlis-e-Shūrā
(Dawat-e-Islami)
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ۡ َۡ ّ % َ ۡ ٰ
+ِ 0 ا.
ِ ِ / ه ِ ا-ِ +ِ ا

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ﻟـﺤ ۡـﻤـﺪ ﻟـﻠـﻪ رب ﻟ ٰـﻌـﻠـﻤ و ﻟـﺼـﻠـﻮة و ﻟـﺴـﻶﻹم ﻋـ ﺳـﻴـﺪ ﻟـﻤ ۡـﺮ ﺳـﻠـ
ٰ
ٰ
ٰ ۡ
ۡ ﻣـﺎ ﺑ
ۡ ـﻄﻦ ﻟـﺮ ﺟ ۡ)(' ﺑ
'()ـﺴﻢ ﻟـﻠـﻪ ﻟـﺮ ۡﺣ ٰـﻤﻦ ﻟـﺮﺣ ۡـ
ــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋ ۡـﻮذ ﺑـﺎ ﻟـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻟـﺸـﻴ
ۡ

19 Pérolas Madani para
desenvolver Madani Mahaul em casa
1.

Quando entra ou sai de casa, faça Salam em voz alta.

2.

Quando tu vires seu pai ou mãe a vir, levanta-te mostrando
respeito.

3.

Pelo menos uma vez por dia, Irmãos Muçulmanos
deveriam beijar as mãos e pés dos seus pais, e irmãs
Muçulmanas deveriam beijar as mãos e pés das suas mães.

4.

Mantenha seu tom de voz baixo em frente dos seus
pais, nunca olhes fixamente para eles, e mantenha seu
olhar fixo em baixo, enquanto falas com eles.

5.

Imediatamente complete qualquer tarefa que eles
atribuírem-te [se isso não é contra Shari’ah].
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6.

Adopte uma condição sóbria. Reprimir de argumentações
teimosas, riso e gracejo, ficar zangado em questões
pequenas, encontrar culpa em comida, ralhar ou bater
irmãos e irmãs mais novos, ou discutir com mais velhos
da família. Se tu tens tais hábitos, muda sua atitude
completamente e procura perdão de todos.

7.

Se tu adoptas uma condição sóbria em casa e fora
ـﻪ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ%ﺷ!ﺂءَاﻟـﻠ
َ

em sua casa.

 اِ ْنas bênçãos definitivamente irão prevalecer

8.

Fala com sua mãe, mesmo a mãe dos seus filhos, e os
filhos, mesmo os infantes de casa (ou fora) numa maneira
delicada. [enquanto conversa em Urdu, dirija-se aos
outros por usar ‘Ap’ ao invés de ‘Tu’]

9.

Vai a cama dentro de duas horas do tempo de Isha
Jama’at em Masjid dos seus arredors. Se somente tu
acordas para Tahajjud, ou do mais pequeno, acorda
facilmnte para Fajr, e oferece Fajr Salah congregacional
na primeira linha do Masjid. Desta maneira, a preguiça
não se fará sentir nem no trabalho.
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10.

Se alguns membros da família são vagarosos em oferecer
Salah. Ou se eles cometem pecados de revelação, assitir
filmes e dramas, ou escutar músicas, e tu não és a cabeça
da família, e além disso, tu acreditas que há um forte
possibilidade que ele não irá escutar teu conselho, então
ao invés de constantemente censurá-los, encoraja-os par
escutar / assistir o Bayans publicados pelo Maktabah-tulMadinah, e convença-os para assistir canal Madani
ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ%ﺷ!ﺂءَاﻟـﻠ
َ اِ ْن. Tu irás notar uma mudança agradável de
Madani.

11.

Não importa o quanto tu és repreendido em casa, ou
mesmo se tu és batido, seja paciente, seja paciente e seja
paciente. Se você começou a retribuir na mesma medida,
então não existirá esperança de desenvolvimento do
ambiente de Madani na sua casa, e na verdade isto
poderia posteriormente fazer piorar a situção. Se sem
garantia vingança é observado, Sharaytan algumas vezes
consegue fazer das pessoas teimosas.

12.

Um excelente método de criar ambiente Madani em casa
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é assegurar que tu fazes ou escutas um Dars de Faizan-eSunnat na sua casa todos dias.
13.

Continuamente faça Du’a sincero para todos na sua
َﺻ
família, como o Venerado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ disse

ۡ ُۡ ُ َ
َ 9 َ
“Aِ @ٔ >ِ=ح ا7  ُء8:‘ ”اO Du’a é a arma de um verdadeiro
crente.
14.

Nas alíneas acima, qualquer que seja casa mencionada,
aqueles que vivem com seus parentes por afinidade
deveriam levar esta como a casa de seus parentes de
afinidade, e onde os parentes são mencionados, eles
deveriam observar a mesma condição cortês com seus
sogra e sogro, desde que não haja proibição de Shar’i
em fazer isso.

15.

É mencionado na página 290 de Masaail-ul-Quran, ‘recite
o seguinte Du’a depois de todo Salah (com salat-‘AlanNabi uma vez antes e uma vez depois.) ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ%اِ ْن َﺷ!ﺂءَاﻟـﻠ
membros da sua familia irão tornar-se aderentes a
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bênção Sunnah e um ambiente Madani ira prevalecer
em sua casa. O Du’a é:

ٰ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٍ ]ا َﻟﻠٰ ّ ُﻬ َّﻢ [ رﺑﻨﺎ ﻫﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ زو ﺟﻨﺎ و ذ ر ﻳﺘﻨﺎ ﻗﺮ ة ﻋ
ً و ۡﺟﻌﻠۡﻨﺎ ﻟﻠۡﻤﺘﻘ ۡ ﻣ
﴾٧٤﴿ ﺎﻣﺎ
َ
Note: ( % ُ 4> )اnão é parte do verso Qurânico
16.

Quando uma criança desobediente ou qualquer membro
da família está dormir, recite a seguinte Ayah [verso]
abençoados todos dias por 11 ou 21 dias pelo seu lado
em direcção a cabeça em um tom de voz que enquanto
a pessoa não acorda de seu sono:

ٰ
ۡ ﺑ
' ()ـﺴﻢ ﻟـﻠـﻪ @? ۡﺣ ٰﻤﻦ @? ﺣ ۡـ
ٰ
ۡ
ٌ
﴾A٢٢﴿ ﻔ ۡﻮ ٍظEۡ F  ﻟ ۡﻮ ٍحHۡ I ﴾٢١ۙ ﴿  ۡﻴﺪMF ﺑـﻞ ﻫﻮ ﻗ ۡـﺮ ٌن
(com salat-Alan-Nabi uma vez antes e uma vez depois)
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Lembrem-se!

Quando lidámos com um adulto desobediente

há uma chance que ele pode acordar se esta invocação é realizada
em voz alta enquanto ele dorme, especialmente ele não está
num sono profundo. É difícil precisar se alguém que acabou
de fechar olhos está actualmente adormecido, portanto
quando há uma chance de discórdia ou problema, não execute
esta invocação para o marido dela.
17.

Para fazer crianças desobedientes obidientes, recite

ُ 5ۡ Bَ َ!
21 vezes todos dias depois de Salat-ul-Fajr enquanto
ِ
encara em direcção ao Céu, até ficarem os resultados
desejados.
18.

Praticar o Madani In’amat deveria ser parte da sua vida.
Além disso, infundi Madani In’amat com sabedoria e
afecto em aqueles membros da sua família quem você
considera compassivo. Se tu és pai, então faça esforço
similar nas suas crianças. Com a benevolência de Allah

, revolução Madani acontecerá em sua família.

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
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19.

Viage regularmente por pelo menos 3 dias em Madani
Qafilah todos meses com os devotos do profeta e faça
Du’a para sua família durante o Qafilah. Muitas
maravilhas Madani em relação a revolução Madani em
várias famílias pela virtude de Madani Qafilah foram
reportados.

َُﻳﺎ ﻓَ َّﺘﺎح
Qualquer um que recitar 70 vezes ao dia este
atributo, depois de Salatul-Fajr, enquanto tiver
as suas mãos colocadas no peito, ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ%اِ ْن َﺷ!ﺂءَاﻟـﻠ,
o seu coração estará livre de todas as impurezas
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U

ﲑ
ُ ْ َﻳﺎ َﺧ ِﺒ

T

Para tornar-se piedoso e cumprir com o Sunnaĥ,
recite isto constantemente.
(Masāil-ul-Quran, pp. 290)

َﻳﺎ َﻠِ ْﻴ ُﻢ
Recite isto 21 vezes (recite Durud Sharif uma vez
antes e uma vez depois da recitação), sopre na
água e beba ou faça com que outros bebam-na,
antes do pequeno-almoço durante 40 dias, a
memória (da pessoa que beber essa água) será
reforçada, ـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ%اِ ْن َﺷ!ﺂءَاﻟـﻠ.
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Registo – Rituais para ganhar prazer de Allah &% 'َ ) َو% *َ
1.

Foi feito esforço para praticar o prescrito Madani In’amat durante a
maioria dos dias deste mês?

2.

Te comunicaste por escrita pelo menos 12 vezes por dia durante a
maioria dos dias deste mês?

3.

Tu cominicaste por gestos pelo menos 12 vezes por dia durante a
maioria dos dias deste mês?

4.

Tentaste abster-se de olhar fixo directamente aos outros durante
conversas, pelo menos 12 vezes por dia durante a maioria dos dias
deste mês?

5.

Tu nunca usaste exibições Qufl-e-Madinah pelo menos 12 vezes por
dia durante a maioria dos dias deste mês?

6.

Quantos folhetos de Amir-e-Ahl-e-Sunnat tu leste
durante este mês?

7.

Sobre quantas Madini In’amata fora de 72 tentaste agir neste mês?

8.

Em quant os dias tu fizeste Fikr-e-Madīnaĥ, neste mês?

9.

Por quantos dias tu viajaste no Madanī Qāfilah, neste mês?

ـﻪ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ%ـﺪ ِﻟـﻠ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ  !ا َﻟEste mês eu consegui me

tornar:

1ª semana
2ª semana
3ª semana
4 ªsemana
Total

Amigo de Attar
Querido de Attar
Adorado de Attar
Queridíssimo de attar

ِ
ـﻪ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ%ﺂء اﻟـﻠ
َ ! ا ْن َﺷIrei esforçar no máximo par agir ________ Madani In’amat próximo mês.

