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Esclarecimentos Madani 
Foram estabelecidas quatro regras para responder às perguntas 
que surgem sobre os detalhes e relações sobre Madani In’amat1. 

Regra-1: Alguns Madani In’amat são constituídos por alguns 
segmentos. Por exemplo, o Madani In’am sobre Taĥajjud, Ishraq, 
Chasht e Awwabin incluem quatro segmentos. No caso de tais 
Madani In’am, se alguém pratica a maioria dos segmentos, o 
Madani In’am será considerado cumprido, conforme a linha 
oficial. (‘Maioria’ significa mais de metade, por exemplo, 51 de 
100 será considerado ‘maioria’). 

Regra-2: Alguns Madani In’amatsão de tal modo que se forem 
falhadas num dia, eles podem ser feitos no dia seguinte. Por 
exemplo, se alguém estiver privado de ler 4 páginas [consecutivas] 

                                                           
1In’amat literalmente significa ‘dádiva’. In’am é o singular de In’amat. Qualquer pergunta 

foi chamada de ‘gift’ (oferta) uma dádiva para vida após a morte,  ��  ����	��
��� � � �� ��� �� �� ��� . 
[Majlis-e-Tarajim] 
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de Faizan-e-Sunnat, ou recitarDurud-‘Alan-Nabi 313 vezes ou 
pelo menos 3 versículos do Sagrado Alcorão a partir de Kanz-ul-
Iman, com tradução e comentário. Nestes casos, se ele calcular e 
vier a praticar no dia seguinte, pelo número de dias perdidos, o 
Madani In’am será considerado cumprido.  

Regra-3:Leva algum tempo para se habituar a alguns dos Madani 
In’amat. Por exemplo: abster-se de rir alto, evitar linguagem 
ofensiva e manter os olhos baixos enquanto se anda a pé. Durante 
o período em que o esforço está sendo feito, o Madani In’am será 
considerado cumprido. (o esforço será considerado válido se a 
prática for feita pelo menos três vezes naquele dia). 

Regra-4: Alguns Madani In’amatsão de tal modo que não 
podem ser postos em prática devido a uma desculpa válida ou 
por causa de estar envolvido numa outra actividade Madani. Por 
exemplo, um irmão muçulmano não pode praticar algum Madani 
In’am como por exemplo comparecernas aulas Madrasa-tul-
Madinah para adultos por estar envolvido em outras actividades 
Madani: ou está privado de beijar as mãos dos seus pais por eles já 
terem falecido ou estarem a viver numa outra cidade; ou se ele é 
analfabeto e não pode comunicar-se por escrito. Em tais casos, o 
Madani In’am seria cumprido parcialmente.  
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67Madani In’amat Diários 

Primeiro Nível: 16 Madani In’amat 

1. Hoje, você observou intenções virtuosas antes de executar 
quaisquer actos admissíveis? Além disso, você convenceu 
pelo menos duas outras pessoas a 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, você praticou todos os cinco Salah diários, na primeira 
fileira do Masjid, junto com o Jama’at (congregação), 
atingindo oPrimeiro Takbir1? Tentou levar consigo pelo 
menos uma pessoa ao Masjid? 
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 alguns Awrad do seu Shajarah e invocou 
Durud-‘Alan-Nabi pelo menos 313 vezes? Permaneceu em 
estado de Wudu [ablução] a maior parte do dia de 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  

                                                           

Primeiro1 Takbir [Takbir-e-Tahrimah] é completado se alguém junta o Jama’at até 
ao Ruku’ do primeiro Rak’at (ciclo). 
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4. Hoje, enquanto ia ao serviço ou regressando a casa de 
autocarro/comboio, etc. ou andando pelas ruas, você 
saudou com Salam os muçulmanos que estavam sentados 
ou de pé perto de si? 
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 assistiu as suas aulas do princípio ao fim? Você 
estudou (aquelas que não requerem internamento)as suas 
lições pelo menos uma hora na sua 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  

6. Hoje, você fez Du’a de perdão para o seu Murshid [guia 
espiritual], seus pais, seus professores e o Ummah 
(povo)inteiro pelo menos num 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  

7. Hoje, você respondeu [o Salam] instantaneamente ao 
Salam dirigidos a si por outros? Se alguém invocou 

َۡمُدِ�� 
ۡ
ل
َ
 ao espirrar, você reagiu instantaneamente invocandoا

 (num tom audível para ambos)? (Responder Salamيَۡرَحَُك ا�� 
/espirros de nãoMahram com um tom audível apenas 
para si 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  
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8. Hoje, você proferiu ou ouviu pelo menos dois Dars de 
Faizan-e-Sunnat (num Masjid, em casa, na loja, no 
mercado: sempre que for conveniente)? (Destes dois, 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  

9. Hoje, você respeitou o calendário do Jami’ah/Madrasaĥ? 
(Chegar a horas e assistir às aulas até o período final; 
não perder tempo com coisas desnecessárias. Não sair 
silenciosamente para casa durante um período de aulas, 
sem pedir permissão ao professor ou à administração.) 

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. Hoje, você recitou Ayat-ul-Kursi, Tasbih-e-Fatimahe 
Surah Al-Ikhlas depois de fazer cada um dos Salah 
diários,e antes de ir dormir? Recitou ou ouviu Surah Al-
Mulk à 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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11. Hoje, você respondeu ao Azan [chamamento para o Salah] e 
Iqamah [chamamento para o Salah congregacional] 
interrompendo todas as actividades comofalar, andar, 
levantar e colocar coisas, falar ao telefone, conduzir uma 
viatura, etc.? (Se o Azan começar enquanto estiver a 
comer/beber, você 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  

12. Hoje, você conversou respeitosamente com toda a gente 
(em casa e fora) seja jovem ou mais velha, mesmo com a 
sua mãe(e os seus filhos e a mãe deles)? 
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  

13.  ��� ���� �����  �� ����
�	��  ���� significa ‘se Allah  ������� ����� quiser’. Persuasão (fé) 
para invocar, está mencionada no Ahadees. Você invocou as 
palavras sagradas de  

�
وََجل �ـه َعز

�
ءَالـل

ٓ
 no momento em que اِْن َشــا

quis fazer uma coisa permitida com convicção firme ou 
não? Você invocou  ِ َۡمُد ِ��

ۡ
ل
َ
 ا

ٰ َ
+  

ّ
ِ
ُ

َحال ك  (isto é, acções de graças a 
Allah  ��� ���� ����� em qualquer circunstância) em vez de gemer 
quando alguém perguntou por sua saúde, invocou)   َءَا�� ـَماش

ٓ
ا  

 ������� ����� (isto é, qualquer que seja a vontade de Allah  ������������ ao 
ver virtudes sobre alguém? 
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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14. Hoje, você leu ou ouviu algum livro reformador publicado 
por Maktaba-tul-Madinaĥ por 12 minutos; e leu ou 
ouviu pelo menos quatro páginas de Faizan-e-Sunnat 
em sequência (excluindo a 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. Você verificou no máximo com toda concentração os 
quadros de Madani In’amat que foram postas em prática 
hoje, enquanto se praticava o Fikr-e-Madinaĥ (reflectindo 
sobre os seus actos) 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  

16. Hoje, você tentou o seu melhor emdormir na esteira tecida 
de folhas de palmeira (não feita de plástico) e, no caso de não 
estiver disponível, dormiu no chão? Além disso, você 
manteve um espelho, kohl (pó usado nos olhos), pente, 
agulha & linha, Miswāk, garrafa de óleo e um par de tesoura 
perto da sua almofada enquanto dormia (e junto consigo 
durante a viagem) de acordo com o Sunnaĥ? Você dobrou as 
suas roupas e a roupa de cama, etc. depois de usá-los? 
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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Segundo Nível: 25 Madani In’amat 

17. Hoje, você absteve-se do desperdício de água durante o 
Wudu e Ghusl etc.? Além disso, você desligou todas as 
lâmpadas, ventoinhas, etc. que estavam ligadas 
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  

18. Hoje, durante as refeições, tentou o seu melhor para se 
sentar de acordo com o Sunnaĥ, observou o ‘Purdah acima 
do Purdah1’ e utilizou utensílios de barro? Além disso, você 
fez um esforço para observar ‘Qufl-e-Madīnaĥ do 
Estômago’ (isto é, comer menos que o seu apetite)? (Que 
você seja abençoado com a virtude a amarrar uma pedra no 
seu estômago 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  

                                                           
1 ‘Purdah sobre Purdah’ no ambiente Madani refere-se ao acto de cobrir duplamente 
as partes privadas – com roupas e depois uma capa [Chādar] ou com o kurta. 
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19. Hoje, quando estava a acordar para fazer Salah ou outra 
coisa, levantou-se da cama imediatamente, ou ficou 
deitado novamente, ou sentou-se na cama a sonecando? 
Além disso, ao terminar o tempo destinado para dormir, 
você dobrou e colocou a sua roupa de cama no local 
apropriado, ou simplesmente deixou lá ficar? 

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, você fez Salat-ut-Taubahpelo menos uma vez (de 
preferência antes de ir para a cama) e arrependendo-se de 
todos os pecados cometidos hoje, bem como no passado? 
Adicionalmente, no caso de alguns pecados cometidos, 
que Allah  ������������ lhe livre, arrependeu-se instantaneamente 
e prometeu não cometer esse 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  

21. Hoje, você fez Nafl Salah’s de Taĥajjud, 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  
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22. Você fez Nafl Salahde Tahiyya-tul-Wudu e Tahiyya-
tul-Masjid 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  

23. Hoje, você recitou ou ouviu pelo menos três versos do 
Sagrado Alcorão a partir de Kanz-ul-Iman (com a sua 
tradução e exegese)? 
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, você observou o ‘Purdah sobre o Purdah’ (em casa, 
assim como fora)? Praticou muitas vezes o Sunnaĥ de 
manter o rosto em direcção ao sagrado Qiblaĥ enquanto 
esteve sentado? 
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 tentou convencer pelo menos dois irmãos 
muçulmanos através de Infiradi Koshish [esforço 
individual] para participarem no Madani Qafilah, Madani 
-In’amat 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 disponibilizou pelo menos 2 horas para 
actividades Madani do Dawat-e-Islami (por exemplo, 
inspirar os outros através de esforço individual, assistir a 
Dars, Bayān, ou Madrasa-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  

27. Hoje, você agiu de acordo com as 19 pérolas de sabedoria 
[Madani Phul], sempre que possível, para estabelecer um 
Madani Mahaul [ambiente] em sua casa? (Estas 19 pérolas 
Madani encontram-se no final 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  

28. Hoje, você absteve-se de fazer retaliação sobre alguém que 
tenha apresentado uma queixa ou reclamação contra si 
(aos seus professores, pais, etc.)? Você agradeceu a essa 
pessoa no caso dessa queixa ou reclamação ter sido válida 
ou você perdoou a essa pessoa no caso da queixa ou 
reclamação ter sido injusta? Além disso, você evitou fazer 
queixas injustas contra os outros? 

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 teve paciência nos casos em que sentiu 
ressentimento por qualquer coisa que os seus professores 

ou a administração lhe disse ou �� ���  ������� você cometeu um 
acto imprudente ao expressar raiva aos outros? (Divulgar 
as fraquezas da administração da Madrasaha qualquer um 
que não seja relevante à gestão sem consideração de Shar’i, 
é acto extremamente mau). 
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 fez críticas contra estudiosos Sunni? (Eu 
fico aborrecido com aqueles que criticam, apontam falhas, 
caluniam qualquer estudioso Sunni sem consideração do 
Shar’i, quer a pessoa que critica seja um professor ou um 
estudante -relato deAmeer-e-Ahl-e-Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$) 
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 fez o Sunnah precedente de Salah Fajr, Zuhr, 
‘Asr e ‘Isha (antes de Jama’at de Fard Salah) e o Nafl 
Salahque sucede depois de FardSalah? (Nafl Salahpode 
também ser feito 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  
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32. Hoje, você respeitou o Markazi Majlis-e-Shura, Kabinat, 
Mushawarat e vários Majalis a quem está subordinado 
(dentro das estipulações do 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  

33. Hoje, �� ���  ������� você cometeu o erro de fazer alguma pergunta 
com o objectivo de examinar o professor? 
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, você absteve-se de pedir emprestado e usar 
pertences de outros (por exemplo, xaile, telefone, carro, 
etc.)? (Acabe com o hábito de pedir emprestado coisas 
dos outros. Mantenha consigo os seus pertences 
identificados e bem protegidos). 
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. Hoje, quando sentiu raiva em relação a alguém (em casa e 
fora), você reagiu gritando, ou conseguiu controlar a sua 
raiva, observando o silêncio? Além disso, você perdoou, 
ou você está a espera de oportunidades para se vingar? 
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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36. Hoje, você absteve-se de fazer aquelas perguntas inúteis 
que geralmente levam as outras pessoas a cometer o 
grande pecado da mentira? (Por exemplo, perguntar 
desnecessariamente ‘Gostou da refeição’ 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  

37. Hoje, você absteve-se de praticar o acto ilícito de falar rindo 
e duma maneira demasiado interactiva com parentes não 
Mahram, vizinhos e também a sua cunhada? Você evitou 
andar em frente deles e observou o Shar’iPurdah? 

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, você absteve-se de ver filmes, dramas, e ouvir 
música/canções na televisão, vídeo cassete, DVD ou Internet 
etc. (em casa ou fora)? Manteve os seus olhos fechados 
por pelo menos 12 minutos (além do período em que esteve 
a dormir), de modo a incutir o hábito de salva guardar os 
seus olhos dos 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  
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39. Hoje, você absteve-se de colocar culpas falsas nos outros e 
chamar nomes (em casa e fora) e insultar os outros? (Não 
chame ninguém de porco, burro, macaco, ladrão, magricela, 
baixinho, 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  

40. Hoje, você absteve-se de se intrometer em conversas dos 
outros, interrompendo as suas palavras sem escutar o seu 
ponto de vista correctamente. Além disso, apesar de perceber 
seu ponto de vista, incomodou os outros obrigando-os a 
repetir, pelos seus gestos casuais, expressões faciais ou 
dizendo 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  

41. Se um irmão responsável (um irmão muçulmano comum) 
cometeu uma irregularidade e havendo necessidade de ser 
corrigida, você tentou rectificá-lo (de uma maneira 
educada) quer por escrito ou por falar pessoalmente ou 
�� ���  ������� você cometeu o pecado grave da maledicência, 
revelando-o para uma outra pessoa, sem respeitar o 
estipulado no 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  
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Terceiro Nível: 26 Madani In’amat 

42. Hoje, durante as conversas que teve, tentou fazer uso 
dos termos oficiais do Dawat-e-Islami? Você fez um 
esforço para corrigir a sua pronúncia? 

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. Hoje, você ensinou ou aprendeu na Madrasa-tul-Madinah 
de adultos?  Você foi para casa dentro do período de duas 
horas do período de Jama’at paraSalat-ul-‘Isha no 
Masjid ao redorda sua zona? 

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. Hoje, você evitou imitar os seus respeitados professores ou 
outras pessoas na sua ausência? Adicionalmente, absteve-se 
de cometer o desrespeito de se sentar na cadeira do seu 
professor? (Aquele que não respeita internamente e 
externamenteo seu professor, não poderá vencer o núcleo 
do conhecimento). 

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. Você evitou colocar imagens ou autocolantes de seres 
vivos na sua roupa, mochila, livros, nas paredes da sua 
casa, Madrasaĥ etc? Além disso, absteve-se da tendência 
indecente de inscrever observações obscenas ou desenhos 
nas paredes/portas das casas de banho? (É uma ofensa até 
mesmo olhar para essas figuras obscenas/esboços). 
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. Hoje, você evitou cometer o desrespeito de deixar os seus 
livros, cadernos, etc. descuidadamente, ou colocados (por 
exemplo, na cadeira), a um nível mais elevado do que os 
livros/cadernos deveriam estar. 
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 invocou o Sada-e-Madinah hoje (acordar os 
muçulmanos para o Salat-ul-Fajr’é chamado de ‘Sada-e-
Madinah’ no Madani Mahaul do Dawat-e-Islami)? 
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. Você hoje teve sucesso em abster-se de dizer mentiras, 
calúnias, contar histórias & difamar, inveja, 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  
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49. Hoje, você fez um esforço de abster-se de rir (isto é, rir 
ruidosamente ou em gargalhadas) tanto quanto possível? 
(Sorrir, quando necessário é Sunnah). 
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. Você hoje fez um esforço de se abster de espreitar 
(desnecessariamente) da varanda da sua casa ou espreitar 
dentro de casa de outras pessoas através de 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  

51. Você desenvolveu relações pessoais com um ou alguns 
(sem nenhum propósito de Shar’i) ou manteve uma 
conduta uniforme com todos? (Amizades pessoais e 
agrupamentos geralmente impedem o progresso do 
movimento de inspiração do Sunnah). 
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  

52. Você hoje manteve os seus olhos baixos a maior parte 
do tempo, observando o ‘Qufl-e-Madinah’ dos olhos 
enquanto esteve a andar a pé ou viajando? Além disso, 
absteve-se (em casa e fora) de olhar aqui e ali, em 
cartazes de publicidade 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  
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53. Você hoje ouviu atentamente pelo menos um Bayan ou 
Madani Muzakarah duma cassete áudio/vídeo numa Ijtima’ 
de cassete ou individualmente, ou assistiu a transmissões do 
canal Madani por pelo menos uma 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  

54. Enquanto esteve a falar com outras pessoas hoje, você 
manteve os seus olhos baixos ou olhou directamente 
para eles? (Utilize os óculos Qufl-e-Madinah pelo menos 
por 12 minutos, de modo a desenvolver o hábito de 
manter os olhos baixos). 

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  

55. Você hoje evitou o atraso no pagamento das suas 
dívidas (apesar de ser capaz de pagar de volta) sem o 
consentimento do (s) seu (s) credor (es)? Devolveu os 
pertences emprestados (temporariamente) após o 
cumprimento da sua utilização, dentro do prazo 
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  
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56. Ao ter conhecimento hoje da fraqueza de algum 
muçulmano, você salvaguardou o seu bom nome 
escondendo ou divulgou a fraqueza (sem as exigências 
do Shar’i)? Você absteve-se de revelar o segredo de 
alguém (sem o seu consentimento), evitando assim, a 
quebra 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  

57. Você fez um esforço de observar o medo no corpo e 
coração deAllah  ��� ���� ����� (Khushu’ & Khudu’) enquanto 
fazia Salah e fazia Du’ā hoje? Igualmente, você obedeceu 
o modo de levantar as mãos enquanto 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  

58. Você hoje praticou ‘Qufl-e-Madinah da Língua’ de 
incutir o hábito de se abster de conversas inúteis, 
comunicando ocasionalmente por gestos e por escrito 
pelo menos quatro 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  
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59. Você hoje absteve-se de cometer hipocrisia e ostentação, 
evitando expressar a humildade infundada no coração? 
(Por exemplo, alguém diz: ‘Eu sou malvado’ou ‘Eu sou 
desagradável’ mas de facto, ele não se considera malvado 
ou desagradável no seu coração). 

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  

60. Hoje, você comeu alimentos lícitos (em casa, Madrasah, 
pousada, etc.) observando a paciência e gratidão? (Fazer 

caretas se a refeição não é agradável para Nafs ou �� ���  ������� 
criticar a comida não é Sunnah:o nosso Amado Profeta   
��� � �%�� �ٖ� �' � ��  ��� �� ��(  ')����� �*�  ��+ �, nunca criticou a comida). 

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  

61. Hoje, você absteve-se de semear discórdia e ódio, 
comentando sobre a fraqueza de um professor para 
outro? (Em vez de dizer‘meu professor’ e ‘seu professor’, 
respeite todos os professores de forma igual, em 
conformidade com as estipulações do 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  
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62. Hoje, você absteve-se de Tawriyah (falsidade) sem exigência 
de Shar’i? (Por exemplo, quando o professor perguntar se 
você estudou a lição e você responder, ‘Sim’:mesmo que 
aparentemente se refira à lição de hoje, mas no seu 
coração você estava diplomaticamente referindo-se à lição 
de ontem.Isto é um tipo de falsidade). 
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  

63. Hoje, você absteve-se de se aproximar de Amrad [sem 
exigência de Shar’i], tocando-o, olhando intencionalmente 
para ele? (Desenvolver uma relação próxima com 
Amrad (rapaz atraente) e acompanhá-lo para um lugar 
solitário pode ser extremamente prejudicial para a vida 
após a morte). 
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  

64. Hoje, se algum estudante lhe pediu ajuda, você ajudou-o 
a perceber a lição? Além disso, absteve-se de olhar com 
superioridade para alguém que não tenha tido uma boa 
compreensão de qualquer assunto em particular que você 
domina, fazendo-o temer a indiferença de Allah  ������������ em 
caso de tal sussurro Satânico? 
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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65. Você hoje fez um esforço de fazer uso o mínimo de 
palavras mesmo nas conversas inevitáveis? Igualmente, 
no caso de ter pronunciado palavras inúteis, você sentiu 
remorsos imediatamente e invocou Durud-‘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  

66. Você hoje fez um esforço de se abster de brincar, 
zombar, rir alto e ferir os sentimentos dos outros (em 
casa e fora)? (lembre-se, é um grande pecado ferir os 
sentimentos de um muçulmano). 
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  

67. Você passou o dia todo de hoje (no serviço, em casa, 
etc.) usando ‘Imamah (juntamente com uma bandana se 
o cabelo for oleoso), mantendo Zulfayn e barba do 
tamanho de um punho fechado (se ela cresce), vestindo 
kurta (branco) até à metade da canela, da perna de 
acordo com Sunnah, mantendo o Miswak visível no 
bolso da frente, e mantendo a parte inferior (do pijama, 
etc.) acima dos tornozelos? 
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 Prática do Qufl-e-Madinah (mês de Madani _________ano ___ ) 

Data Comunicação 

por escrito 
 

Pelo menos 12 
vezes 

Comunicação por 

sinais & gestos 
 

Pelo menos 12 
vezes 

Falar sem olhar 

directamente na face 

do interlocutor 

Pelo menos 12 vezes 

Usar os óculos Qufl-e-

Madinah 

approx. 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     
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8 Madani In’amat Semanais 

68. Você observou esta semana o I’tikaf toda noite no 

Masjid, tendo assistido ao Ijtima’ seminal do 

princípio ao fim, sentado em postura reverencial 

como ao fazer Salah (por maior tempo possível), 

mantendo os olhos baixos na maioria das vezes, 

ouvindo todo o Bayanat, participando no Zikr e 

Du’ae recitando Salat-o-Salam enquanto esteve de 

pé (incluindo Halqah eSalah’s de Tahajjud, Fajr, 

Ishraq e Chasht)? 

 
 
 
 
 

69. 
Logo após o Ijtima’ esta semana, você veio para frente 

para fazer um esforço individual de contactar os 

recém-chegados, recebê-los calorosamente e anotar 

os seus nomes, endereços e números de contacto? 

(Vá ao encontro de pelo menos quatro desses irmãos 

muçulmanos e fique com o número de contacto de 

pelo menos um deles. Também mantenha o contacto 

com eles depois desse encontro). 
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70. Você fez um esforço esta semana de encontra um 
irmão muçulmano (que já tenha sido filiado ao 
Madani Mahaul mas que não está em contacto 
presentemente) e persuadi-lo a voltar a participar 
do Madani Mahaul? (Isto não inclui aqueles que 
foram banidos oficialmente). 

 
 
 
 
 

71. Durante esta semana, você visitou pelo menos uma 
pessoa doente ou aflita em sua casa ou no hospital 
para mostrar simpatia, de acordo com o Sunnaĥ? 
Além disso, você levou um presente (mesmo que 
seja um folheto ou um panfleto publicado por 
Maktaba-tul-Madinah) e aconselhou a buscar a cura 
através do Ta’wizat-e-‘Attariyyah? 

 
 
 
 
 

72. Você participou na visita regional para chamar a 
atenção à rectidão pelo menos uma vez esta semana? 

 
 
 
 

73. Você assistiu ao Masjid Ijtima’ regional esta semana, 
do princípio ao fim, levando consigo pelo menos 
um novo irmão muçulmano? 
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74. Durante esta semana, você enviou uma carta a pelo 
menos um irmão muçulmano (persuadindo-o a 
viajar com o Madani Qafilahe a agir de acordo com 
o Madani In’amat)? 

 
 
 
 

 

75. Você fez jejum na segunda-feira (ou em qualquer 
outro dia, se não pode faze-lo na segunda-feira) da 
semana em curso? Você comeu pão feito de cevada 
pelo menos uma vez esta semana? 

 
 
 
 
 

7 Madani In’amat Mensais 

76. Você preencheu e submeteu o anterior folheto 
Madani In’amat deste mês Madaniao seuZaili 
Nigran? 

 

77. Você observou Qufl-e-Madina por 25 horas, tendo 

lido o folheto ‘Silent Prince (Príncipe Silencioso) ’ 
na primeira segunda-feira do mês, de modo a 
desenvolver o hábito de se abster de conversas 
inúteis?  

 

78. Você absteve-se este mês de recorrer a dias de 
descanso desnecessários (excepto os dias de folga 
estabelecidos pela Madrasah) sem uma razão válida? 
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79. Inspirado pelo seu esforço individual, pelo menos 
um irmão muçulmano viajou com o Madani Qafilah 
e pelo menos um irmão muçulmano submeteu o seu 
folheto de Madani In’amat este mês? 

 

80. Você ofereceu 12 PKR ou 112 PKR (Rúpias) a algum 
Sunni ‘Alim (ou Imam/zelador/Muazzin de um 
Masjid) este mês? (Um menor não é elegível para 
oferecer o seu próprio dinheiro). 

 

81. Você memorizou juntamente com a tradução: Du’a 
para o  Salah de funeral para adultos e menores (rapazes 
e raparigas), os seis Kalimahs, Iman-e-Mufassal, Iman-
e-Mujmal, Takbir-e-Tashriq e Talbiyah (Labbaik)? 
Recitou todos eles na primeira segunda-feira deste 
mês (ou em qualquer outro dia, se não poderia fazê-lo 
na segunda-feira)? 

 

82. Você memorizou, com a correcta pronúncia e tradução: 
Azan, Du’aque é recitado após o Azan, os últimos 
dez Surahs do Sagrado Alcorão, Du’a-e-Qunūt, 
Attahiyyat, Durud-e-Ibrahim e qualquer um Du’a-e-
Masurah? Recitou todos eles na primeira segunda-
feira deste mês (ou em qualquer outro dia, se não 
pode fazê-lo na segunda-feira)? 
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10 Madani In’amat Anuais 

83. Você leu ou ouviu todos os folhetos Madani (aqueles 
que você está ciente) escritos por Ameer-e-Ahl-e-
Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ pelo menos uma vez este ano? 

 

84. Você já leu ou ouviu todos os panfletos das pérolas 
Madani (aqueles que estás cientes deles) pelo menos 
uma vez durante este ano? 

 

85. Você viajou este ano com um Madani Qafilah de 30 
dias consecutivos, observando o programa do Qafilah? 
(Se você ainda não viajou com um Madani Qafilah 
de 12 meses consecutivos, faça a intenção de viajar 
pelo menos uma vez na vida). 

 

86. Você leu ou ouviu o livro ‘Ayyuhal Walad’ escrito 
por Imam Ghazali ���� ��(  ')�����  �*�  �-� �. �/ pelo menos uma vez 
este ano? 

 

87. Você leu ou ouviu os capítulos sobre os temas de 
arrependimento [Taubah], devoção[Ikhlas], piedade 
[Taqwa], temor a Allah  ������������ e boa esperança dele 
[Khauf & Rija], vaidade e ostentação [‘Ujub & Riya], e 
protegendo os olhos, ouvidos, língua, coração e 
estômago da autoria de Imam Ghazali, do último 
tratado Minhaj-ul-‘Abidinpelo menos uma vez este ano? 
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88. Você já leu os seguintes assuntos tratados no Bahar-
e-Shari’at: Apostasia (abandono da fé) da parte 9: 
comércio (compra e venda) da parte 16: direitos dos pais: 
(e se for casado) Maharimat, e direitos do cônjugeda parte 
7: educação das crianças daparte 8, detalhes relacionados 
com o divórcio, Zihar, e Talaq-e-Kinayah pelo menos 
uma vez, este ano? 

 

89. Você já leu todo o Sagrado Alcorão com a pronúncia 
correcta das letras árabes pelo menos uma vez na 
vida? Repetiu durante este ano? 

 

90. Durante ano, você já leu ou ouviu o Tamhid-ul-Iman 
eHusam-ul-Haramaynescritos por A’laHadrat  �/�� �-� �. � � ��  ')����� ������ � ? 
Além disso, já fez de alguém o seu ‘ideal’ [modelo]? (O 
ideal de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat é A’laHadrat). 

 

91. Tendo aprendido o método correcto de fazer Wudu, 
Ghusl e Salah a partir doBahar-e-Shari’at ouLeis do 
Salah, você disponibilizou-se a ser testado por algum 
estudioso Sunni ou um Muballigh sénior a este respeito? 

 

92. Este ano, você já leu ou ouviu os livros intitulados 
‘KufriyahKalimatkaybaray mayn Suwal Jawab’ e 
Chanday Ke Barey Mein Suwal Jawāb publicados por 
Maktaba-tul-Madinah? 
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Rituais para Ganhar Agrado de Allah  ��� �� �� ����� 

Amigos de ‘Attar 

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ afirma: Quem executa 
os 12 seguintes rituais consistentemente é meu‘Amigo’: 

1. Fazer os cinco Salah diários (para além de outros Faraid 
e Wajibat) na primeira linha do Masjid com Jama’at, 
atingindo oprimeiro Takbir. Além disso, traz pelo menos 
uma pessoa ao Masjid em cada vez. 

2. Proferir ou ouvir dois Dars (no Masjid, em casa, na loja, 
no mercado; sempre que for conveniente) do Faizan-e-
Sunnat (destes dois, é necessário fazer um deles em casa). 

3. Ensinar ou aprender na Madrasa-tul-Madinah (para adultos) 
,e chegar a casa dentro de duas horas antes de Jamā’at do 
Salat-ul-‘Ishano Masjidda sua vizinhança. 

4. Convencer pelo menos dois irmãos muçulmanos através 
de Infiradi Koshish a cerca do Madani Qafilah, Madani 
In’amat e outras actividades Madani. 
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5. Passar pelo menos 2 horas a fazer actividades Madani do 
Dawat-e-Islami (por exemplo, inspirando os outros através 
de esforço individual, assistindo Dars ou Bayān ou 
Madrasa-tul-Madinah para adultos, etc.). 

6. Invocar todos os dias Sada-e-Madinah (actividades de 
acordar os outros antes de Salah de Fajr). 

7. Assistir o Ijtima’ semanal, do princípio ao fim, permanecer 
no Masjid observando I’tikaf durante a noite e oferecer 
Tahajjud, Fajr, Ishraq e Chasht no mesmo lugar. 

8. Participar, pelo menos uma vez por semana, na visita 
regional para chamar a atenção às pessoas sobre a justiça. 
(Nos centros de negócios, na quarta-feira antes de Zuhr 
Salah, e nas áreas residenciais nos dias dedescanso, entre 
‘Asr e Maghrib). 

9. Fazer um esforço de encontrar semanalmente um irmão 
muçulmano (que uma vez já esteve filiado com o Madani 
Mahaul mas que não está em contacto presentemente) e 
convencê-lo a voltar a participar do Madani Mahaul? 
(excepto aqueles que tenham sido banidos oficialmente). 
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10. Ouvir pelo menos um Bayan ou Madani Muzakarah 
todos os dias, ou assistir ao canal Madanipor pelo menos 
uma hora e 12 minutos, todos os dias. (Ameer-e-Ahl-e-

Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ fica extremamente satisfeito com 
tais irmãos muçulmanos). 

11. Preencher o folheto Madani In’amat diariamente, enquanto 
executa o Fikr-e-Madinahe submetê-lo ao escritório do 
Madani In’amatnas primeiras quintas-feiras de cada mês 
Madani (Islâmico). 

12. Viajar mensalmente com o Madani Qafilah por 3 dias, 
seguindo o programa do Qafilah. Crie intenção de viajar 
uma vez na vida com Madani Qafilah de 12 meses e com 
um Madani Qafilah de 30 dias em cada 12 meses. 
(Estudantes do Jami’at do Dawat-e-Islami devem viajar de 
acordo com o programa fornecido por seus Majlis). 

Favoritos do ‘Attar 

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ declara, ‘Aquele que, 
para além dos 12 rituais acima mencionados, cumprir os 
requisitos de pelo menos 63 de 72 Madani In’amaté meu 
‘Favorito’.O estudante da Madrasa-tul-Madinahou Jami’a-
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tul-Madinahque praticarem pelo menos 82 de 92 Madani 
In’amat é meu Favorito.’ 

Amados de ‘Attar 

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ declarou, ‘Aquele que 
executa as cinco seguintes actividades, além de ser meu Amigo 
e Favorito por praticar os rituais acima descritos é meu 
Amado: 

1. Comunica por meio da escrita pelo menos 12 vezes por dia. 

2. Comunica com gestos pelo menos 12 vezes diariamente. 

3. Usa os óculos Qufl-e-Madinah pelo menos 12 minutos 
por dia. 

4. Mantém os seus olhos baixos enquanto conversa com os 
outros por pelo menos 12 vezes (quando é inevitável falar). 

5. Lê pelo menos um folheto por semana. (Ameer-e-Ahl-e-
Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ fica extremamente satisfeito com 
aquele que lê pelo menos um folheto diariamente). 
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Os mais queridos de ‘Attar’ 

Ameer-e-Ahl-e-Sunnat  ��� �� ����� ��  �������� �!�"  �#����$ afirmou, ‘Aquele que 
pratica todos os 72 Madani In’amat além de todos os rituais 
acima mencionados é o meu “Mais Querido”. Um estudante 
que pratica todos os 92 Madani In’amat, além de todos os 
rituais acima descritos é “Mais Querido por mim”.’ 

Sentimentos do ‘Attar 

Ah! Ah! Ah! O meu coração está em estado constante de temor 
porque eu não sei qual é a vontade secreta de Allah para 
mim! Embora os sentimentos do meu coração são tais que se 
Allah  ��� ���� ����� me confere com Seus Favores Especiais por causa 
do Seu Mais Nobre Profeta ��  ��+ �, � � ��  ')�����  ����� � �%��  �ٖ� �' � ��  ��� �� � , eu vou levar 
comigo todos os meus Amigos, Favoritos, Amados e Mais 

Queridos para o Jannat-ul-Firdaus, ��
�	��  ������ �� ��� �� �� ����� . 

Para aqueles a quem o ‘Attar incomoda-os! 

Qualquer irmão muçulmano que publicamente opor-seao 
Dawat-e-Islami Markazi Majlis-e-Shura, Intizami Kabinat ou 
qualquer outro Majlis, sem qualquer exigência do Shar’i não é 
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meu Amigo, nem meu Favorito, nem meu Amado, nem o 
Meu Mais Querido. Pelo contrário, o coração de ‘Attar fica 
incomodado por ele. 

Du’a do ‘Attar 

Ó Allah  ������� �����! Concede a mim e aos meus Amigos, meus 
Favoritos, meus Amados e meus Mais Queridos que cumprem 
estes rituais diariamente, uma morada no Paraíso, junto do 
Amado e Abençoado Profeta ��� � �%�� �ٖ� �' � ��  ��� �� ��(  ')����� �*�  ��+ �,. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا1

�ِمۡي ِبَاهِ ال
ٰ
ما

�
ِلِ َوَسل

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا9  ا��

�
َصل  

 

Markazi Majlis-e-Shura 
(Dawat-e-Islami) 
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 ���
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ٰ�#� $ ����ۡ� ��  

 %ۡ� �& ������ �'�ٰ�&ۡ ������ �(�
ٰ����� �)�ۡ��*  + �,%ۡ �-

������ �'.ٰ��ۡ�
��/��� �'� �0  �(�

ٰ����1��*  
�2�ۡ� ��

�
1��3  ����ۡ���*1� ��0��+�, 

19 PérolasMadanidedesenvolver Madani 

Mahaul (ambiente) em casa 

1. Quando entrar ou sair de casa, reze Salam alto. 

2. Quando você ver o seu pai ou a sua mãe a chegar, 
levante -se por respeito. 

3. Pelo menos uma vez por dia, os irmãos muçulmanos 
devem beijar às mãos e os pés do seu pai, e as irmãs 
muçulmanas deve beijar as mãos e os pés das suas mães. 

4. Mantenha o seu tom de voz baixo na frente dos seus pais, 
nunca olhar directamente para eles e mantenha os seus 
olhos para baixo, enquanto estiver a falar com eles. 

5. Complete imediatamente todas as tarefas que lhe são 
atribuídas [se não for contra o Shari’ah]. 
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6. Adopte uma conduta sóbria. Abstenha-se da argumentação 
obstinada, rir e brincar, ficar irritado com pequenos 
problemas, encontrar falhas na comida, provocar ou bater 
irmãos e irmãos mais novos, ou discutir com as pessoas 
mais velhas da casa. Se você tem esse hábito, mude sua 
atitude completamente e peça perdão a todos. 

7. Se você adoptar uma conduta sóbria em casa e fora        

�� ����
�	��  ���� ��� �� �� �����  as bênçãos destes actos irão prevalecer na 
sua casa. 

8. Fale com a sua mãe, e até mesmo com a mãe dos seus 
filhos, e os filhos, mesmo as crianças de casa (ou de fora) 
de uma maneira cortês. [Enquanto estiver a conversar em 
urdu, dirija-se aos outros utilizando‘Ap’ em vez de ‘Tu’]. 

9. Vá para cama dentro de 2 horas depois de‘Ishā Jamā’at 
do Masjid da sua vizinhança. Se acordas para fazer 
Taĥajjud, pelo menos acorde facilmente para fazer Fajr, e 
ofereça um Fajr Salah congregacional na primeira fila do 
Masjid. Desta forma, a preguiça não vai ser sentida no 
serviço também. 
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10. Se todos os membros da família forem preguiçosos a 
fazer Salah, ou se eles cometem pecados de ficarem sem 
véu, assistindo filmes e dramas, ou ouvindo canções, e 
você não é chefe da família, e além disso você acredita 
que há uma forte possibilidade de eles não ouvirem o seu 
conselho, então em vez de repreendê-los constantemente, 
incentiva-os a ouvir/assistir o Bayanat, dado pelo Maktaba-
tul-Madinah, e convença-os a assistir ao canal Madani.       

�� ����
�	��  ���� ��� �� �� �����  você vai notar uma agradável mudança. 

11. Não importa o quanto você é repreendido em casa, ou 
mesmo quanto lhe batem, seja paciente e mais paciente. 
Se você começar a pagar pela mesma moeda, então não 
haverá esperança de desenvolver um ambiente Madani 
na sua casa, e, na verdade isso pode agravar ainda mais a 
situação. Se é observado um rigor injustificado, Satanás, 
por vezes, consegue fazer as pessoas teimosas. 

12. Um excelente método para criar um ambiente Madani em 
casa é garantir que você profira e oiça um Dars de Faizan-
e-Sunnatem casa diariamente.  
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13. Continuamente faça um Du’a sentido para todos os 
membros da sua família, como o Amado Profeta   ')�����  �*�  ��+ �,

 ٖ�� �' � ��  ��� �� ��( ��� � �%��  disse, ‘  
ۡ
ُح ال

َ
َعُء ِس< ل@

َ
 ا

ۡ
مِنِ ُمٔو ’ o que significa, ‘Du’aé a 

arma do verdadeiro crente.’ (Al-Mustadrak lil-Hakim, vol. 2, pp. 

162, Hadis 1800) 

14. Nas linhas acima, onde quer que seja a casa acima 
mencionada, aqueles que vivem com os seus sogros 
devem considera-la a casa dos seus sogros, e onde os 
pais são mencionados, deve-se observar a mesma 
conduta cortês para com a sua sogra e o seu sogro, desde 
que não haja proibição do Shar’i para fazê-lo. 

15. Está mencionado na página 290 do Masail-ul-Quran, 
‘Recitar o seguinte Du’a depois de cad Salah (com 

Durud-‘Alan-Nabi uma vez antes e depois) �� ����
�	��  ���� ��� �� �� ����� , os 
membros da sua família irão aderir ao abençoado Sunnaĥ 
e um ambiente Madani prevalecerá na sua casa.’ ODu’ā 
é o seguinte: 
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] � �) �4
ٰ� 56��[ 'ۡ �0 1 �7

��8ۡ �9 1 �7��* �!  :	
�
�ۡ���� ����;1 �7 �<ٰ�= � �!

�2 �� 1 �7 �-� ��>ۡ
�� 

1  ��1 �7ۡ� ��-ۡ� ���?1@01�0 �� �	ۡ
�A
��< ��ۡ�BCD  

Nota:( �ُهم
�
لل
َ
 .não faz parte do versículo Corânico (ا

16. Quando uma criança desobediente ou qualquer outro 
membro da família está a dormir, recite o seguinte Ayah 
[versículo] abençoado, todos os dias por 11 a 21dias, na 
sua cabeceira, num tom de voz que a pessoa não desperte: 

 �)�ۡ��* + �,%ۡ� �&
��EF� �'�ٰ&ۡ

��EF� �(�
ٰ����� � *� ۙ ? H��ۡ�I

��J  HK
ٰ
��ۡ��;  �� �9 LۡMN? :O�ۡ�PQۡ

��J :R�ۡ
� �  Sۡ� TDUMD2  

(Com Durud-‘Alan-Nabi uma vez antes e depois). 

Lembrem-se! Ao lidar com adultos desobedientes, há uma 
chance de ele poder despertar se esta invocação for feita em 
voz alta, enquanto ele está a dormir, especialmente se ele não 

                                                           
1Ó Senhor Nosso acalme os nossos olhos com as nossas esposas e os nossos filhos, e faça de nós 

líderes piedosos. [Kanz-ul-Iman (Tradução do Alcorão)] (Parte 19, Surah Al-Furqan, Versículo 74) 
2Na verdade (o que eles negam) é o Nobre Alcorão, na Epístola Preservada [Kanz-ul-Iman 

(Tradução do Alcorão)](Parte 30, Surah Al-Buruj, Versículos 21, 22) 
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tem um sono profundo. É difícil determinar se alguém 
acabou de fechar os olhos ou se está a dormir, portanto 
quando há uma chance de discórdia ou de problemas, não 
execute esta invocação. Em particular, uma esposa não deve 
realizar esta invocação para o seu marido.  

17. Para tornar uma criança desobediente em obediente, 

recitar  َاَشِهۡيدُ ـي 21 vezes todos os dias depois deSalat-ul-

Fajr com o rosto virado para o céu, até obter os resultados 
desejados. 

18. Praticar o Madani In’amat deveria ser parte da sua vida. 
Além disso, deve incutir Madani In’amat com sabedoria e 
afeição naqueles membros da sua família que considera 
com coração terno. Se você é pai, faça um esforço similar 
com os seus filhos. Com a benevolência de Allah ������� �����, a 
revolução Madani terá lugar no seio da sua família. 

19. Viaje regularmente por pelo menos 3 dias no Madani 
Qafilah todos os meses, com devotos do Profeta e faça Du’a 
para a sua família durante o Qafilah. Foram relatadas várias 
maravilhas sobre revolução Madani em várias famílias 
em virtude do Madani Qafilah. 
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Registo – Rituais para Ganhar Agrado de Allah  ��� �� �� ����� 

1. Foi feito o esforço para praticar o prescrito no Madani In’amat 
durante a maior parte dos dias deste mês? 

 

2. Você comunicou por escrito pelo menos 12 vezes ao dia durante 
a maior parte dos dias deste mês? 

 

3. Você comunicou por gestos pelo menos 12 vezes ao dia, durante 
a maior parte dos dias deste mês? 

 

4. Você tentou abster-se de olhar directamente para os outros 
durante as conversas que teve, pelo menos 12 vezes por dia, 
durante a maior parte dos dias deste mês? 

 

5. Você usou os óculos Qufl-e-Madinah pelo menos 12 minutos por 
dia, durante a maior parte dos dias deste mês? 

 

6. Quantos folhetos de Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 
 ��� �� ����� ��  �� �� ���� �!�"  �#����$ você leu durante este mês? 

1a Semana 
 

2a Semana 
 

3a Semana 
 4a Semana 
 

Total 
 

7. Quantas Madani In’amat de92 você tentou seguir este mês?  

8. Em quantos dias, você executou Fikr-e-Madinah este mês?  

9. Em quantos dias, você viajou com um Madani Qafilah este mês?  

�� � ��  �0 �1 �2� �� � ����� �� ����� ! Este mês eu tive sucesso em tornar-me: Amigo de ‘Attar  

Favorito de ‘Attar  

Amado de ‘Attar  

O Mais Querido de 
‘Attar 

 

Eu vou esforçar-me em agir sobre _______ Madani In’amat no próximo 

mês,   ��� �� �� ��� ��  �� ����
�	��  ���� . 
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