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Clarificação Madani
Estas Regras foram estabelecidas de modo a dar face certas perguntas
que têm sido levantadas, a cerca de explanação em relação à
Madani In’amat1.

Regra 1: Alguns Madani In’amat são compostos por alguns
segmentos. Por exemplo, O Madani In’amaa cerca Taĥajjud,
Ishraq, Chasht e Awwabin englobam quatro seguimentos. No
concernente a tal Madani In’am, se alguém cumpre com a
maior parte dos seguimentos, o Madani In’amconsiderar-seá comprido segundo os paramentos oficias. (‘Maior’ mais
que a metade e.g. 51 fora dos 100 será considerado ‘Maior’)
1
‘In’amat’ Literalmente significa ‘oferta’. ‘In’am’ é o singular do In’amat. Todas questões
foram chamadas de uma ‘oferta’ – uma oferta para pôs vida.        
Majlis-e-Tarajim
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Regra2: Alguns Madani In’amat são de tal forma que se porventura
forem falhadas algum dia, podem ser feitas no dia seguinte.
Por exemplo, alguém tiver ficado impossibilitado de ler 4
paginas [consecutivas] de Faizan-e-Sunnat, ou recitar Durud
$
-‘Alan-Nabi    ٖ         "
! #  313 vezes ou pelo menos 3 versos
do sagrado Quran do Kanz-ul-Iman com tradução e respectivos
comentários. Neste caso, se os dias falhados forem registados e
serem compridos no dia seguinte segundo os dias falhados, o
Madani In’am será considerado cumprido.
Regra3: Leva algum tempo para tornar-se habituado com alguns
Madani In’amat. Por exemplo, obter-se de rir em gargalhadas,
precavendo-se de linguagens ofensivas e mantendo os olhos em
baixo em quanto caminha. Durante o período em que o esforço
esteja ser empreendido, o Madani In’am será considerado
cumprido. (o esforço será considerado valido se pelo menos
for realizado três vezes por dia.)
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47 Madani In’amat do dia-a-dia
Primeiro Nível: 17 Madani In’amat
1.

Hoje, você observou intenções virtuosas antes de fazer
algum acto permissível? Além disso, você convenceu
pelo menos duas outras para fazê-la?
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, você ofereceu todos os cincos Salahs diários? (é
Mustahab fixar alguma área de casa para Salah; tal área
é chamada ‘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.

Hoje, você recitou Ayat-ul-Kursi, Tasbih-e-Fatimah

[%&   "
 ( ] e Surah-tul-Ikhlas depois de oferecer cada
! '
Ṣalāĥ diário, e antes de ir dormir? Você recitou ou
escutou Surah-tul-Mulk de noite?
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
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4.

Hoje, você respondeu a Azan [chamar por Salah]
descontinuando todas actividades por exemplo, falar,
caminhar, cozinhar, apanhar e pôr coisas em baixo, falar ao
telefone, etc.? (se Azan começa quando alguém já está a
comer / beber, ela pode 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, você recitou algum Awrad do seu Shajarah e invocou
$
Durud sharif    ٖ         "
! #  pelo menos 313 vezes? Além
disso, você aproveitou a virtude de recitar ou escutar pelo
menos três vezes do Quran Nobre de Kanz-ul-Iman (com a
tradução e comentário)?
1

6.

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
َّ
ّٰ ٓ َ ۡ
Hoje, você invocou ( ا ِن شـا َء ا َع َّز َو َجلsignificado: se Allah     
َّ َ َ َّ َ ّٰ َ ٓ َ ۡ
جل
ا ِن شـاء اعزو

quiser, depois enquanto tende por algum acto licito:
(significado: agradecer Allah     em cada situação) aoser
perguntado
sobre sua saúde etc. ao invés de queixar-se: e
ّ ُ ٰ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ
ك َحال
ِ # ِِ ( المدsignificado: qualquer coisa que Allah quiser), ou
َّ
ّٰ ٓ َ َ
( ما شـا َء ا َع َّز َو َجلsignificado: que Allah      aumente a bênção) ao
ver alguma recompensa? (sempre que estas quatros frases
Arábicas são invocadas, seus significados deveriam ser
observados)
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
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7.

Hoje, você conversou delicadamente com todos (em
casa e fora) quer jovem, quer velho, até mesmo com sua
mãe (e até mesmo com uma criança noutros tempos)?
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, você respondeu [por Salam] ao Salam retribuído a
ّٰ َ ۡ َ
 اao espirrar diante
ti pelos outros? Se alguém invocou ِ ل ۡم ُد
ّٰ َ ُ َ ۡ َ
de ti, você respondeu por invocar ( يـرحك اnum tom
audível para ambos)? (responda a Salam/expirando de
Non-Mahram [homem] com um tom audível somente
para ti)
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, durante conversas, você tentou fazer uso do termo
oficial de Dawat-e-Islami? Você esforçou-se 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
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10. Hoje, durante refeições, você tentou seu máximo para

sentar de acordo ao Sunnah, observar ‘Pardah sobre
Pardah’ e usar utensílios de loiça de barros? Além disso,
você esforçou-se para observar ‘Qufl-e-Madinah do
estômago’ (isto é, comer menos do que o apetite)?
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, você entregou ou escutou pelo menos dois Dars de

Faizan-e-Sunnat onde que seja conveniente (Madrasah,
casa, etc.)? (durante os dias de menstruação, é permissível
entregar Dars sem recitar o versículo Corânico e sua
tradução e sem toucar a secção da página que tem o
versículo e tradução, de frente ou de trás.) (destes dois
Dars, é necessário fazer um em casa.)
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, você leu ou escutou algum livro de modificação

publicado por Maktabah-tul-Madinah por 12 minutos; e
leu ou escutou pelo menos quatro páginas de Faizan-eSunnat em sequência (excluindo aquele 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
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13. Hoje, você ofereceu Salah-tut-Taubah pelo menos uma vez

(de preferência antes de ir a cama) e arrepender-se dos
pecados cometidos hoje assim como no passado? Além
disso, no caso de alguns pecados serem cometidos, Allah
proíbe, você arrependeu-se instantaneamente e jurou nunca
cometer este pecado novamente?
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. Com máxima concentração você verificou as caixas para

Madani In’amat que você actuou 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

Total

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

15. Hoje, você tentou seu melhor para dormir na armadura de

palha de folhas de palmeira (não fitas de plástico) e, se
indisponível, no chão? Além de mais, você manteve
espelho, pó, pente, agulha e linha, Miswak, garrafa de óleo e
um par de tesouras próximo a sua almofada enquanto
dormia (e juntamente contigo enquanto viajava) em
conformidade com Sunnah? Você dobrou suas roupas e
roupas da cama etc. Depois de usa-las?
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
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16. Você mostrou retratos ou cartazes de coisas vivas em sua

ّٰ َ

casa ( ? َم َعاذاAnjos de piedade não entram na casa em que
retratos de coisas vivas geram atenciosa exibição e na casa
em que há um cão. Se você tiver influência, retira
fotografias das paredes, roupas, garrafas, caixas, e de todo
lado da casa para ganhar recompensa. Não vestir suas
crianças com roupas que geram fotografias de coisas vivas.)
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, você tentou convencer pelo menos duas irmãs Islâmicas

através de Infirad Koshish [esforço Individual] em direcção
á Madani In’amat, do inspirado Sunnah Ijtima, 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

Segundo Nível: 18 Madani In’amat
18. Hoje, você ofereceu o Sunnah Salah precedente ao Fard

Rak’ats de Fajr, Zuhr, ‘Asr e ‘Isha e o Nafl Salah que segue o
Fard Salah?
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
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19. Hoje, você ofereceu o Nafl Salah 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. Você ofereceu Nafl Salah de Tahiyya-tul-Wudu pelo

menos uma vez 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

21. Hoje, você manteve o Markazi Majlis-e-Shura, Kabinat,

Mushawarats e vários Majalis em que você está sujeito
(dentro da estipulação 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

22. Para além dos membros da sua família. Você hoje, absteu-

se de pedir emprestado e usar pertences de outras pessoas
(por exemplo, roupas, telefone, jóias etc.)? (use apenas
suas próprias coisas e guarde as coisas que precisas
marcadas adequadamente e bem seguras, contigo).
1

2

3

4

5

16 17 18 19 20

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Total

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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23. Hoje, quando sentiu ira em alguém (da família ou fora), você

reagiu por falar alto ou controlado pela sua ira por observar
silêncio? Além disso, você esqueceu ou continuou a procurar
oportunidades para ajustar as contas?
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. Se alguma irmã responsável (ou uma irmã Islâmica

comum) cometeu um mal que precisa ser rectificado,
tentaste rectificar-lhe (de uma maneira educada) ou em

ّٰ َ

escrita ou encontrando-lhe em pessoa ou  َم َعاذاvocê
cometeu um pecado grave de maledicência por revelar isso
a outros sem estipulação 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, você absteve-se de perguntar tais questões inúteis que

normalmente leva outras pessoas cometer o maior pecado
de dizer mentiras? (por exemplo, perguntar ‘gostaste da
nossa refeição’ ou ‘Tiveste algum problema durante a
viagem? 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
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26. Hoje, você absteve-se do acto ilícito de falar rindo e de

maneira interactiva com parentes, vizinhos e também
cunhados Na-Mahram? Você evitou vir em frente deles e
você viu Shari Purdah?
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, você absteve-se de assistir filmes, dramas, e escutar

musica/canções/notícias pecáveis na televisão, VCR, DVD
ou Internet etc. (em casa ou fora)? Você manteve seus olhos
fechado por pelo menos 12 minutos (além de dormir), para
inculcar o hábito de vigia 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

28. Hoje, você actuou sobre as 19 Pérolas Madani, sempre que

possível, estabelecer Madani Mahaul [ambiente justo] em
sua casa? Além disso, você voltou para casa antes de Salahtul-Maghrib terminando suas actividades organizacionais?
(as Pérolas Madani estão presentes no fim deste folheto).
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
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29. Hoje, você absteve-se de pôr falsa culpa nos outros e

chamar nomes (em casa ou fora) e jurando aos outros?
(não chama alguém de ladrão, feiticeiro, alto e magro,
pequenino, 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, você absteve-se de se intrometer em conversas dos

outros interrompendo suas palavras sem ouvir propriamente
suas opiniões? Além disso, apesar de entender o ponto de
vista, você incomodou os para se repetirem, pelos seus
gestos casuais, expressões faciais, ou por dizer palavras
tais 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

31. Hoje, você absteve-se de dizer mentira as crianças da sua

família por fazê-las seguir-te? (por exemplo, dizer
“Coma sua comida; depois te darei um brinquedo” ou
“vai dormir: o gato está vir,” etc. – é mentira quando isto
tudo não é real.)
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
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32. Você manteve-se na condição de Wudu [Ritual de

Ablução] para a maioria das partes do dia de hoje? Você
esforçou-se para praticar o Sunnah de manter a face em
direcção ao Qiblah sagrado na maioria das vezes enquanto
senta?
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. Hoje, você ensinou ou aprendeu em Madrasah-tul-

Madinah (para adultos)?
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. Você manteve seu olhar fixo baixo na maioria das vezes

observando ‘Qufl-e-Madinah’ dos olhos enquanto
caminhava ou viajava hoje? Além disso, você absteve-se
(em casa ou fora) de olhar aqui e ali, no painel público etc.
Desnecessariamente? Além disso, enquanto conversava
com outros você baixou seu olhar fixo ou olhou
directamente para eles?
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
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35. Hoje você se esforçou para abster-se de espreitar

(desnecessariamente) fora da varanda da sua casa ou
espreitar dentro das casas dos outros através das suas
portas 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: 12 Madani In’amat
36. Hoje você evitou atrasar em pagar suas dívidas (apesar

de ser capaz de pagar) sem o consentimento do credor
(s)? Você devolveu (temporalmente) os pertences
emprestados depois de cumprir o seu uso, 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

37. Em conhecer a fraqueza de algum Muçulmano hoje,

você guardou seu bom nome por ocultar ou revelar (sem
exigência de Sharia)? Você absteve-se de revelar 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

Total

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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38. Você hoje conseguiu em abster-se de dizer mentira,

maledicência, mexeriqueiro, ciúme, arrogância e quebrando
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. Você hoje se esforçou em observar timidez em corpo e

coração em Allah      (Khushū’ & Khuḍū’) enquanto
oferecia Ṣalāĥ e fazia Du’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. Você hoje se absteve de cometer hipocrisia e ostentação

evitando expressar humildade quando essas virtudes
faltavam no coração? (por exemplo, alguns dizem: ‘Eu
sou desgraçado’ ou ‘Eu sou malvado’ mas na verdade,
em seu coração ele considera-se extremamente como
bom e piedoso).
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. Você hoje praticou ‘Qufl-e-Madinah da língua’ para

inculcar hábito de abster-se de conversas inúteis por
comunicar ocasionalmente 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
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42. Você hoje conseguiu abster-se de gracejo, sarcasmo, rir

alto e magoando sentimentos dos outros (em casa e fora)?
(lembre-se, é um pecado maior magoar os sentimentos
dos Muçulmanos).
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. Você hoje se esforçou para fazer uso de palavras mínimas

mesmo durante conversas inevitáveis? Também, no caso
de palavras inúteis tiradas, você sentiu imediatamente
remorso e invocou Zikr de Allah ou durud sharif 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

44. No caso em que tu eras permitidas sair hoje por Shari’ah,

você vestiu Madani Burqa (véu completo), luvas e meias?
(Madani Burqa, luvas e meias são as melhores coisas para
observar Shar’i Pardah. A cor da pele não pode ser visível
em contacto com as luvas e meias)
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
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45. Hoje, você absteve-se de cometer o pecado de vestir imodesto

vestindo roupas que colam a pele e / ou peça de vestuário
fina (que mostra a forma de órgão ou a cor da pele)? Além
disso, você absteve-se das modas pecáveis tais como escolher
principalmente estilo de cabelo, ajustando as sobrancelhas,
não cortar as unhas por mais de 40 dias, etc. (pomada de
unha é obstáculo em alcançar Wudu e Ghuls, e também
brilho deveria ser abstido)
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

46. Já notaste que relações pessoais com um ou um pouco (apoiam

não propósito Shar’i) ou você mantém uniforme a orientação
com todos? (é uma observação comum que amizades pessoais e
agrupamento usualmente entrava progresso de Sunnah
inspirando movimento). Deste modo, não há perigo em estar
com irmã Islâmica de piedade fiel quando é necessário sair.
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. Você hoje escutou atenciosamente pelo menos um Bayan ou

Madani Muzakarah do áudio/vídeo cassete em um cassete
Ijtima ou Individualmente?
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
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Registo da pratica Qufl-e-Madinah (Madani Mês……. ………Ano……. ………)

Data Comunicando Comunicando via Falando sem fixar Usando exibição Qufly
Por escrita
sinais & gestos
na face de alguém -e- Madinah
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

16
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3 Madani In’amat Semanais
48.

Você frequentou o Ijtima semanal do inicio ao fim,
sentando em postura reverencial como aquele em
Ṣalāĥ (para tanto quanto possível), mantendo olhar
fixo baixo muita das vezes, escutando a todo Bayanat,
e participando em Zikr, Du’a e Salat-o-Salām)?

49.

Logo depois de Ijtimā’ esta semana, você apresentouse e de novo a virtude de encontrar pelo menos uma
nova irmã Islâmica, enquanto tenta o esforço
individual e notando os nomes, endereço e números
de contactos? Mesmo com isso, você actuou sobre
Sunnaĥ de sorrir na maioria das vezes quando fala a
outra irmã Islâmica, marido e outros Muhrims? É
melhor permanecer cauteloso como respeito ao
sogro.

50.

Você observou Jejum na segunda-feira (ou num
outro dia se não poderia na segunda-feira) desta
semana? Você comeu pão feito de cevada pelo
menos uma vez esta semana?
17
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5 Madani In’amat Mensais
51.

52.

53.

54.

55.

Você aumentou e submeteu ao anterior mês Madani,
folheto de Madani In’amat para seu Zayli Nigran na
primeira quarta-feira deste mês?
Inspirado pelo seu esforço individual, pelo menos uma
irmã Islâmica realizou Fikr-e-Madina submetendo-lhe
folheto Madani In’amat neste mês?
Este mês, no tempo de Salah, você invocou Zikr, recitou
Durud sharif, ou leu alguns livros religiosos (sem toucar o
versículo Corânico ou sua tradução) durante os dias de
menstruação ou pós-natal a sangrar, pala duração do
tempo que você usualmente precisa em oferecer Salah?
Você memorizou juntamente com esta tradução: os seis
Kalimahs, Iman-e-Mufassal, Iman-e-Mujmal, Takbir-eTashriq e Talbiyah (Labbaik)? Você recitou todos na
primeira segunda-feira (ou em outro dia se não
poderia na segunda-feira) deste mês?
Você memorizou com pronúncia correcta: Azan, Du’a
que é recitada depois de Azan, os últimos dez Surahs de
Quran sagrado, Du’a-e-Qunut, Attahiyyat, Durud-eIbrahim e algum Du’a-e-Masurah? Você recitou todos
na primeira segunda-feira (ou em outro dia se não
poderia na segunda-feira) deste mês?
18
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8 Madani In’amat anuais
56.

Você memorizou, com pronúncia correcta e tradução:
Azan, Du’a que é recitada depois de Azan, os últimos dez
Surahs do Quran Sagrado, Du’a-e-Qunut, Attahiyyat,
Durud-e-Ibrahim e alguns Du’a-e-Masurah? Você recitou
todos na primeira segunda-feira (ou em outro dia se
não poderia na segunda-feira) deste mês?

57.

Você leu ou escutou todos os folhetos Madani (aqueles
que você tem conhecimento) escrito por Amir-e-Ahl-eSunnat      ! %! !  ) * + , - . pelo menos uma vez durante este
ano?

58.

Você leu, ou escutou todos os folhetos de Pérolas
Madani (aqueles que você tem conhecimento) escrito
por Amir-e-Ahl-e-Sunnat       ! %! !  ) * + , - . pelo menos
uma vez este ano?

59.

Você leu ou escutou Tamhid-ul-Iman (inclusive de
  /! 0
Iman Ki Pehchan) escrito por A’la Hadrat      "
  ( , e
Kufriyah Kalimah Ke Baraey Mein Suwal Jawab e
Chandy Ke Baraey Mein Suwal Jawab publicado por
Maktabah-tul-Madinah?
19
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60.

Tendo aprendido método correcto de Wudu, Ghusl e
Salah de Bahar-e-Shariat ou Islami Behnyn Ki Namaz,
você esqueceu-se gritado de um Muballighah ou um
Mahram neste afecto?

61.

Você leu ou escutou os capítulos nos assuntos de
arrependimento [Taubah], devoção [ikhlas], piedade
[Taqwa], medo de Allah      e boa esperança dele
[khauf & Rija], vaidade e ostentação [‘Ujub & Riya], e
guarda olhos, ouvidos, língua, coração e estômago de
  /! 0
Iman Ghazalis      "
  ( último tratado Minhaj-ul‘Abidin pelo menos uma vez este ano?

62.

Você observou jejum faltado para os faltado jejum
este ano em Ramadan devido a menstruação? (uma
mulher que esta em sua menstruação ou período de
pós-natal a sangrar é dispensada de Ṣalāĥ mas é
obrigada a observar jejum faltado depois disso).
Você leu o seguinte assunto de Bahar-e-Shariat: apostada
da nona parte; impurezas e o método de purificar roupas
da segunda parte: comércio (compra e venda) da parte
16; direitos dos pais, (e se casado) Maharimat, e direitos
de esposo ou esposa da parte 7: educação de criança da
parte 8, detalhes em relação ao divorcio, Zihar, e Talaq-eKinayah pelo menos uma vez durante este ano?

63.

20
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Rituais para ganhar prazer de Allah     
Ajmayri filha de Attar:

Amir-e-Ahl-e-Sunnat    ! %! !  ) * +, - . diz que quem quer que realize as
10 seguintes actividades consistentemente é minha “filha Ajmayri”
(Além de outro Faraiz e Wajibat) oferece as cinco vezes
1
Salah diário dentro dos tempos estipulados, com timidez
no corpo e coração de Allah      (Khushi & Khudu) em
Masjid ul Bayt.
2

Entregar ou escutar dois Dars (em Madrasah, em casa etc.) de
Faizan-e-Sunnat (destes dois, é necessáriofazer um em casa)

3

Fazer arranjos para ensinar ou estudar em Madrasah-tulMadinah (para adultas femininas).

4

Persuadir pelo menos duas irmãs muçulmanastodos os dias,
através de Infradi Koshish dela relativamente a Madani
In’amat, Madrasah-tul-Madinah (para adultas femininas),
Ijtima inspirador Sunnah, classe Madani e outras actividades
Madani.

5

Passa pelo menos 2 horas para actividades Madani de Dawate-Islami (exemplo Infradi Koshish, frequentando Dars ou
Bayan ou Madrasa-tul-Madinah para adultas femininas
etc.)
21
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6

Oferece Nafl Salah Tahajjud, Ishraq, Chasht, e Awwabin,
todos dias.

7

Frequenta o Ijtima inspirador Sunnah semanal do inicio ao
fim.

8

Escuta pelo menos um Bayan ou Madani Muzakarah todos
dias.

9

Aumenta o questionário Madani In’amat todos diasfazendo
Fikr-e-Madinah e submete a irmão Islâmica responsável na
primeira quarta-feira do mês Madani.

10

Observa os jejunsfalhados os jejuns devido a menstruação
ou pós-natal.

Baghdadi filha de Attar:
Amir-e-Ahl-e-Sunnat       ! %! !  ) * + , - . diz: “seja quem for, além
dos 10 rituais acima dados prática pelo menos 52 fora dos 63
Madani In’amat é minha filha Baghdadi. O estudante de Madrasatul-Madinah e Jami’a-tul-Madinah que pratica pelo menos 72 fora
dos 83 Madani In’amat é minha filha Baghdadi.
22
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Makki filhade Attar:
Amir-e-Ahl-e-Sunnah    ! %! !  ) * +, - . disse: “seja quem for a realizar as
seguintes cinco actividades, além de se tornar minha filha Ajmayri e
Baghdadi, por praticar os rituais acima é minha filha Makki:
1.

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

2.

Comunica com gestos pelo menos 12 vezes diariamente usa o
espectacular Qufl-e-Madinah por pelo menos 12 vezes todos os
dias.

3.

Mantém seu olhar fixo e baixo enquanto fala com os outros.

4.

Lê pelo menos um folheto toda semana. (Amir-e-Ahl-e-Sunnat

por pelo menos 12 vezes (quando a conversa é inevitável).

+  -
 . é
! %! !  ) *  ,
     

extremamente agradado com um que lê

pelo menos um folheto diário).”

Madani filhade Attar:
Amir-e-Ahl-e-Sunnat       ! %! !  ) * + , - . disse, ‘seja quem for praticar
todos 63 Madani In’amat além de todos rituais acima mencionados é
minha filha Madani. Um estudante que pratica todos 83 Madani
In’amat além de todos rituais acima mencionados é minha filha
Madani.
23
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Sentimentos de Attar:
Ah! Ah! Ah! Meu coração está em constante estado de timidez,
como não sei qual é a vontade de abrigo de Allah para mim.
Deste modo os sentimentos do meu coração são tais que se
Allah      concede-me com seus favores especiais para salvar
$
seu profeta Nobre    ٖ         "
! #  , eu levarei todos do meu
Ajmayri, Baghdadi, Makki e filhas Madani juntamente comigo
para Jannat-ul-Firdaus.        

Com quem Attar


+  -
 .
! %! !  ) *  ,
     

esta irritado!

Qualquer irmã Islâmica que publicamente opõe Dawat-e-Islami
Markazi-e-Shura, Intizami Kabinat ou outro qualquer Majlis,
sem nenhuma exigência Shar’i não é minha filha Ajmayri ou
Baghdadi, nem minha filha Makki e nem minha filha Madani.
Ao invés disso o coração de Attar está irritado com ela.

Du’a de Attar


+  -
 .
! %! !  ) *  ,
     

O Allah      ! Cede-me e minhas filhas Ajmayri, Baghdadi, Makki
e Madani habitam no Paraíso na vizinhança do profeta Nobre
$
   ٖ        
  "
! # 

َّ
ٰ َ َ ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ ۡ َ ۡ
َّ ِ ِبَاه
 عل ۡيهِ َوا ِلٖ َو َسلمHا
مِيصل ا تعCب ا
ّ ال

ِِ
Markazi Majlis-e-Shura (Dawat-e-Islami)

ۡ ٰ
امِي
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َ ُ َ َّ َ ُ ٰ َّ َ َ ۡ َ ٰ ۡ ّ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ
َ ۡ  َس ّي ِد ال ۡ ُم ۡر َسل#
ِي
ِ ٰ م%ب العل ِمي والصلوة والس
ِ المد ِ ِ ر
ۡ َّ ّٰ
ٰ ۡ َّ َ ّٰ ُ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َّ َ
َّ ۡ ط
َّ
الرح ٰ ِن الرحِي ِم
ِ  ا7ج ۡي ِمط
ِ اما بعد فاعوذ بِا ِ مِن الشيط ِن الر

19 Pérolas Madani para desenvolver Madani
Mahaul em casa
1.

Quando entra ou sai de casa, diga em tom alto Salam.

2.

Quando você vê seu pai ou mãe a vir, levante-se devido o
respeito.

3.

Pelo menos uma vez por dia, irmãos Islâmicos deveriam
beijar as mãos e pés dos seus pais, e irmãs Islâmicas
deveriam beijar as mãos de suas mães.

4.

Mantenha seu tom de voz baixo suficiente em frente dos
seus parentes, nunca olhar fixo a eles, e mantenha seu
olhar fixo mais baixo enquanto fala com eles.

5.

Imediatamente complete qualquer tarefa que atribuíram
lhe [se isso não é contra Shariah]
25
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6.

Adopte uma orientação moderada. Absteve-se de
argumentação teimosa, rindo e brincando, ficando
chateado por pequenos assuntos, encontrando culpas
em comida, repreensão ou batendo irmãos e irmãs novos,
ou discutindo com mais velhos da família. Se tu tens tais
hábitos. Mude sua atitude minuciosamente e procure
perdão de todos.

7.

Se tu irás adoptares orientação moderada em casa e fora
    

    as bênçãos desta vontade irá definitivamente

prevalecer em sua casa.

8.

Fala com sua mãe, mesmo a mãe do teu filho, e as
crianças, mesmo as crianças de casa (ou fora) em uma
maneira delicada.

9.

Vai a cama dentro de 2 horas do tempo de Isha Jam’at
no Masjid do seu arredor. Se somente você acorda para
Tahajjud, ou pelo menos, acorda facilmente para Fajir, e
oferece Fajr Salah congregacional na primeira fila de
Masjid. Desta forma, a preguiça não irá ser sentida nem
no trabalho.
26
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10. Se membros da família são lento em oferecer Salah, ou
se eles cometerem pecados de revelação, assistir filmes e
dramas, ou escutar canções, e tu não és o cabeça da
família, além de mais, tu acreditas que há uma forte
possibilidade de que eles não iram ouvir seu conselho,
então ao invés de constantemente repreende-los, encorajaos a escutar /assistir o Bayans realizado por Maktabh-tulMadinah, e convença-os a assistir canal Madani. Irás
notar uma mudança Madani agradável.
11. Não importa o quanto tu és repreendido em casa, ou
mesmo se és batido, seja paciente, seja paciente, e seja
paciente. Se começou a pagar a mesma moeda, então
não haverá esperança de desenvolvimento do ambiente
Madani na sua casa, e na verdade esta poderia piorar
ainda mais a situação. Se sem garantia rigor é observado,
Satanás às vezes consegue fazer as pessoas teimosas.
12. Um método excelente de criar ambiente Madani na casa é
assegurar que você entrega um Dars de Faizan-e-Sunnat
em casa todos os dias.

27
www.dawateislami.net

19 MadaniPearls

13. Faça continuamente do fundo do coração Du’a para todos
$
em sua família, como o querido Profeta    ٖ         "
! # 
ۡ ُ ۡ ُ َ ُ َ ُّ َ
ٔ
disse, ‘ح الموم ِِن%ِ ’العء سsignificado, ‘Du’a é uma arma dos
verdadeiros crentes.’ (Al-Mustadrak Lil Hakim, vol. 2, pg. 162,
Hadis 1800)

14. Nas alíneas acima, sempre que casa é mencionada, aqueles
que vivem com seus parentes deveria levar isto como a casa
dos seus parentes, e onde parente são mencionados, eles
deveriam observar a mesma orientação delicada com sogra
e sogro, desde que não haja proibição Shari ao fazê-lo.
15. É mencionado na página 290 de Masaail-ul-Quran, ‘Recita
o seguinte Du’a após cada Salah (com Durud sharif uma

vez antes e uma vez depois disso)      
    seus membros
da família irão tornar-se aderentes ao Sunnah abençoado e
um ambiente Madani irá prevalecer na sua casa. ‘o Du’a é:

   ۡ  ۡ 
ۡ  ۡ
+)*      !

   ۡ    [    ٰ   ]
 ۡ !" ۡ  $ۡ  % & '  (ٰ   
#
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Tradução de Kanz-ul-Iman: Oh nosso Senhor, abranda
seus olhos com nossas mulheres e nossos filhos, e faça-nos
lideres da piedade.
ٰ
Nota:(
   ) ﻟ ﻠnão é parte do versículo Corânico
16. Quando uma criança desobediente ou qualquer membro
da família está dormir, recita a seguinte Ayah [versículo]
abençoado todos os dias para 11 ou 12 dias pela sua
cabeceira em direcção a cabeça num tom de voz que a
pessoa não acorda do seu sono:


 ٰ
- ./,ۡ 012  ٰ 0ۡ 12 3,!, 4ۡ ,
  
6  ٰ   ۡ
+F>> @# <ۡ ABۡ : C# <ۡ  Dۡ E +>?ۙ  78ۡ 9: ;6 &,ۡ ' <  =, 
(com Durud sharif uma vez antes e depois)
Lembre-se! Quando se trata de uma desobediente que é crescida,
há uma chance de que ele pode acordar se esta invocação é
feita em voz alta enquanto esta dormir, especialmente se ele
não está no sono profundo. É difícil verificar se alguém fechou
29
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os olhos ou se ele está realmente a dormir, portanto quando
há uma chance de discórdia ou problema, não executa esta
invocação. Em particular, uma esposa não poderia fazer esta
invocação para seu marido.

ُۡ َ َ

17. Para fazer crianças desobedientes obedientes, recita يـاش ِهيد
21 vezes todos os dias após Salat-ul-Fajr enquanto encara
em direcção ao céu, até obter os resultados desejados.
18. Praticar o MadaniIn’amat deveria ser parte da sua vida.
Além de mais, infunde Madani In’amat com sabedoria e
afecto naqueles membros da sua família que você considera
compassivo. Se você é pai, então faça um esforço similar
nas suas crianças. Com a benevolência de Allah, revolução
Madani irá acontecer na sua família.
19. Irmãos Islâmicos deveria viajar regularmente por pelo
menos 3 dias em Madani Qafilah todos meses com os
devotos do Profeta e fazer Du’a para sua família durante o
Qafilah. Muitas Maravilhas Madani em relação a revolução
Madani, tem sido reportadas em várias famílias pela
virtude de Madani Qafilah.
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Registo Ritual para ganhar prazer de Allah عزوجل
1.

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

2.

Você comunicou por escrita pelo menos 12 vezes por dia durante a
maioria dos dias deste mês?

3.

Você comunicou por gesto pelo menos 12 vezes por dia, durante a
maioria dos dias deste mês?

4.

Você tentou abster-se de olhar fixamente aos outros durante
conversas, pelo menos 12 vezes por dia, durante a maioria dos dias
deste mês?

5.

Você usou a exibição Qufl-e-Madinah por pelo menos12 minutos
por dia, durantea maioria dos dias deste mês?

6.

Quantos folhetos de Amir -e- Ahl -e- Sunnat

+  -
 . você leu durante este mês?
     
! %! !  ) *  ,

1ªSemana
2ªSemana
3ªSemana
4ªSemana
Total

7.

Sobre quantas Madani In’amat fora dos 63 você tentou actuar este
mês?

8.

Em quantos dias, você fez Fikr-e-Madinah este mês?

      1! 2 3
  ! Este mês eu consegui tornar- se

Ajmayri filha deAttar
Baghdadi filha de Attar
Makki filhade Attar
Madani filha deAttar


Eu esforçar-me-ei aomáximo para actuar sobre __ Madani In’amat      
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