


 

 

 

 

Diamantes inestimáveis 
 

 

 

Pela a vinda do Guardião, se desvencilhou a escuridão na 
Terra, no céu e por todas as partes tem luz. 

Shaykh Tariqat, Amire Ahlu Sunnah, O fundador do “Da’wa-
te-Islami” Hazrat Al-Alama Molana Abu Bilal Mohammad 
Ilyas Attar Qadri Radawi  ������ ��  	
 � �� ��� ��� �� 	 ��  �� ��� � ��� � �� 	� . 
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O Du’á (suplica/reza) para ler um livro: 

Leia a seguinte súplica antes de ler um livro religioso ou uma 

lição Islâmica. �������   	!�����" #  �$% �& �' �$(�) , não vão se esquecer do que leram: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Tradução: 

Ó Allah (Exaltado), Abra o portal do conhecimento e sabedoria 
para nós, e conceda sua misericórdia para nós; Ó Honrado e 
Glorioso! (Al-Mustaṭraf, V1, P40, Dar-ul-Fikr, Beirut) 

 

 

 

Nota: Recite o Durud Sharif, antes e depois deste Du’a (Suplica). 
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Diamantes inestimáveis 
Não importa quanto o Satanás te faça preguiçoso, leia este 
folheto do inÍcio ao fim resistindo aos ataques do Satanás.            

�������   	!�����" #  �$% �&�' �$(�)  ganharás benefícios neste mundo e na vida depois 
da morte. 

Excelência de Durud al-Sharif (saudação) � 
A’lā Ḥaḍrat Imām-e-Ahl-e-Sunnat Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad 
Razā Khān  �)� � 	*�+  ��	 �� # ��  , � �$� 	-. 	*  escreve no Fatāwā-e-Razaviyyaĥ, 
volume 23, página 122: Sayyidunā Abul Mawāĥib  �)  ./�����  0�  � �1�+� �	2  
diz ‘Vi o Amado Mensageiro de Allah  ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  no meu 
sonho.’ Rassūlulláĥ  ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  disse para mim, 
‘Intercederás sobre dez mil (10 000) pessoas no Dia de 
Julgamento.’ Perguntei, ‘Yā Rassúlulláĥ  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./����� 0�  �$5 �6 ��$ # �7�' ! Como 
é que eu ganharei tal categoria?’ Rassúlulláh  ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  
disse, ‘Porque tu recitas o Durud e o envias suas recompensas 
para mim.’ 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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Para enviares a recompensa, faça a intenção do envioda benção 
no teu coração enquanto recitas o Durud al-Sharif (saudação), 
ou diga, “envio a recompense deste Durud ao querido 
Mensageiro de Allah  ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�' ”,isto pode ser feito antes 
ou depois da recitação do Durud al-Sharif (saudação). 

Conta-se que certa vez um Rei estava a passar com seus 

companheiros por um Jardim (com árvores de frutas), viram 

alguém a atirar pedrinhas, e uma das pedrinhas atingiu o Rei. 

Ele ordenou aos seus serventes para que trouxessem até ele a 

pessoa que estava a lançar as pedrinhas. Os serventes 

trouxeram o aldeão e o Rei o perguntou, ‘onde é que arranjaste 

estas pedrinhas?’O aterrorizado aldeão respondeu, ‘eu vi estas 

lindas pedrinhas quando estava a passear num lugar 

desabitado, e as coloquei no meu bolso; quando cheguei a este 

Jardim usei as pedrinhas para tirar as frutas das árvores.’O Rei 

perguntou, ‘Sabes quanto valem estas pedrinhas?’ Ele 

responde, ‘Não.’O Rei disse, ‘Estas pequenas pedrinhassão na 

verdade caríssimos diamantesque estás a desperdiçar devido a 

tua tolice.’Quando o aldeão escutou isto arrependeu-se muito, 

mas o seu arrependimento era inútil porque ele já tinha 

perdido os diamantes inestimáveis para sempre. 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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Cada instante da vida sãoDiamantes Inestimáveis 

Prezados irmãosmuçulmanos! Desta mesma maneira, cada 
instante das nossas vidassão diamantes inestimáveis. Se os 
desperdiçarmos ematividades inúteis teremos apenas tristeza e 
arrependimento no dia de julgamento. 

O mundo foi feito por um motivo especial para um tempo 
determinado. Vem mencionado noSūratMu'minún, versículo 115: 

 /ۡ
�
1��2�� � �� # 34 �5 �� /ۡ

�
16ٰ7ۡ�� �8 # ����2�� )ۡ�95ۡ �"�:

�
;��  < �=�ۡ �� �+�ۡ�>  � ? # �6�ۡ� � ��@@AB  

Julgam vocês que vos criamos em vão, e que não regressarão a nós? 

Kanzul Îmãm {Tradução do Al’Qur’an} 

A respeito deste versículo, está escrito no (livro)Khazāin-ul-
‘Irfān: ‘Não serão vocês ressuscitados para a recompensa no Dia 
de Julgamento? Vocês foram criados para adoração, que é uma 
obrigação sobre vós, de forma que regressarão a nós, e serão 
recompensados pelas vossas ações,” 

Explicando o motivo (e objetivo) da criação da vida e morte, 
vem mencionado noSūrat Mulk, versículo 2: 

(  3 ! �� �� �, �"0ۡ��  /ۡ
�
1��C��  /ۡ

�
D �E �F5ۡ ���� 

����ٰ�:
ۡ
G� �� �H�ۡ ��ۡ�� �I�� �8  Jۡ �K

���� 

“Que criou a morte e a vida para atestar quem de vós é melhor 

nas ações. KanzulÎmãm {Tradução do Al’Qur’an} 
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A Vida é Curta 

Prezados irmãos muçulmanos! Além deste versículo, o objetivo da 
criação doser humano também foi descrito em muitos outros 
versículos. O homem tem que viver neste mundo por um curto 
tempo. Nesta pouco tempo de vida, ele tem que se preparar para a 
campa (a sepultura) e o Dia de Julgamento. Portanto, o tempo que 
temos no presente é muito valioso. O tempo passa rápido, não se 
consegue travar.Oar inspirado uma vez só, não voltará nunca. 

O fio da Respiração 

Sayyidunā Ḥasan Baṣrī �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ dizia: “apressa-te! Apressa-te! 
Qual é a realidade da tua vida? A tua vida consiste apenas de poucas 
respirações. Se elas pararem, sua ações pelo qual adquires a 
satisfação de Alláh  �$%�&�'�$(�) também irão parar. Que Alláh  �$%�&�' �$(�) tenha 
misericórdia sobre a pessoa que faz a sua auto-avaliação e lhe caem 
lagrimas quando se recorda dos seus pecados!” Depois dele ter dito 
isto, ele �	�� #�4  ./����� �0� ,� 	*�+ recitou o versículo 84 doSūrat Maryam: 

 # ����2 ��  � �	 ���2  ۡL
�
M� �   ۚ < � 3 �	 ��OPB 

“Estamos a completar suas contagens.” Kanzul Îmãm {Tradução do 

Al’Qur’an} 

Ḥujja-tul-Islām Sayyidunā Imām Muhammad bin Muhammad 
Ghazālī �� #�4 ��  � 	* �+ , ��0 /������  diz: “Esta contagem refere-se ao numero 
das respirações.”(Iḥyā-ul-‘Ulūm, pp. 205, vol. 4) 
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Os Anuncios do Dia 

Sayyidunā Imām Bayĥaqī  �)� 	8 �+  ��	 �� #� �9 , �" #��� �� :����;���   escreve no “Shu’ab-ul-

Īmān”: o Profeta de Raḥmaĥ, o intercessor de Ummaĥ   �$5 �6 ��	 �� #�4  ./����� 0�

 ٖ�� �. ��' ��$ # �7�'   disse, “O ‘dia’ anuncia diariamente no momento do nascer 

do sol, ‘Se queres fazer qualquer boa ação hoje faça-a porque não 

voltarei nunca.” (Shu’ab-ul-Īmān, pp. 386, vol. 3, Ḥadīš 3840) 

Mister ou ‘Atrasado’ 

Prezados irmãos muçulmanos! Temos que praticar o máximo de 

boas ações quanto possivel e tirar aproveito de cada dia  das 

nossas vidas, porque poderemos encarar a morte a qualquer 

momento.As pessoas que hoje nos chamam com o título de 

“senhor” amanhã poderão nos chamar de “falecido”. É um fato 

verídico que estamos a andar mais rápido em direção a nossa 

morte, quer notemos isso ou não. Portanto, versículo 6 doSūrat 

Inshiqāq diz: 

<ۚ  ���ۡ�7ٰ�� Q
�
R  # 30	ۡ �S �T��$ �� UٰV ��  WX �Y#

�Z �T��2 ��  �=# �"ۡ[ � ۡ?� # �\��C
�
#]C^B 

Ó Ser Humano! Sem dúvida, estás a correr em direção do teu 

Senhor (Criador), e estás preste a te encontrar com Ele. {Kanzul 

Îmãn [Tradução de Al’Qur’an]} 
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A Morte Vem derepente 

Óvós que gastastes vosso precioso tempo ematividades de fúteis! 
Reflitam cuidadosamente! A nossa vida está a passar muito rápido. 
Terás visto muitas vezes um homem saudável morrer de repente. 
Não sabemos o queestará acontecendo com ele na sepultura; 
todavia, a realidade da vida deve ter sido exposta a ele. 

ÓTu que amas a riqueza deste mundo! Ó Tu que consideras a 
aquisição e acumulação da riqueza como se fosse o únicoobjetivo 
da tua vida! Apreça-te! Prepara-te para a vida depois da morte, 
onde serás colocado numa campa escura numa manhã apesar de 
teres ido dormir na noite anterior normalmente. PorAlláh  �$%�&�' �$(�), 
remova o véu da negligência. Alláh  �$%�&�' �$(�) diz no primeiro 
versículo doSūraĥ Anbiyā: 

 Lۡ
�
M�$# �" �0 �_# ��6��� ���̀ �abۡ �� �� <ۚ  �=�ۡ �c�deۡ

� �'  fg
��hۡ �i Uۡ� j Lۡ

�
k@B  

“Aproxima-se a prestação de contas dos homens que, apesar 

disso, estão desdenhosamente desatentos.” 

Arrependimento mesmo no Paraíso 

Prezados irmãos muçulmanos! É necessário que saibamos a 
importância do nosso tempo. Gastar o precioso tempo das nossas 
vidas desnecessariamente é uma grande perca como o Sagrado 
Profeta  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�' , disse, “As pessoas do Paraíso não se 
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arrependerão nunca de nenhuma coisa do mundo excepto pelo 
tempo que passaram sem se recordarem de Alláh  �$%�&�' �$(�).” (Mu’jam 

Kabīr, pp. 93-94, vol. 20, Ḥadīš 172) 

Ponta da Caneta 

Ḥāfiẓ Ibn ‘Asākir escreve no “Tabyīn-u-Każib-il-Muftarī” quando 

a pena do Sayyidunā Salīm Rāzī �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ (grande erudita de 

século cinco de hegira) se quebrava por causa do uso excessivo, 

ele �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ a afiava fazendo o zikr “recordação a Alláh”  �$%�&�' �$(�) 

tirando assim duas vantagens do seu tempo(porque escrever para 

Islámé um ato virtuoso, é como matar dois pássaros com uma só 

pedra).  

Tenha Arvores Plantadas No Teu Paraíso 

A importância do tempo pode ser percebido pelo fato de a 

pessoa ter plantada para si uma árvore no Paraíso dentro de 

um segundo videndo neste mundo! O método para ter uma 

árvore plantada no paraíso é muito simples como diz o Ḥadīš 

mencionado no ‘Ibn-e-Mājaĥ Sharīf’; ‘Uma árvore será 

plantada no Paraíso para aquela pessoa que recitar um dos 

seguintes:’ (1)  ٰ�َّ(2) ُسبٰحَن ا  ِ َلَْحْمُد ِ�ّٰ ٰ  (3) ا ُ َه اِّالَ ـَآلاِل ّٰ  (4)  اّ�ٰ َلل کْ ـا َ َرب ـُه ا . 

(Sunan Ibn Mājah, pp. 252, vol. 4, Ḥadīš 3807) 
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Excelência do Durud al-Sharif (saudação) � 

Prezados irmãos muçulmanos! Veja como éfácil ter uma árvore 
plantada para si no paraíso. Se uma das quatro palavras for 
recitada a pessoa tem uma árvore, e se forem quatro a se recitar a 
pessoa terá quatro árvores plantadas no paraíso. Agora tentelevar 
em consideração a importância do tempo; árvores são plantadas 
para nós no paraíso pelo simples e delicado uso da nossa língua. 

Poderemos ter árvores celestiais plantadas para nós na 

recitação de “ َل َلـلّٰ ـُسبٰحَن ا هـلّٰ ـه ُسبٰحَن ا ” ao invés de gastarmos o 
nosso tempo em conversas fúteis. Não interessa a posição, se 
estamos parados, andando, sentados, deitados ou mesmo 
trabalhando; temos que tentar recitar com a bundância o 
Durud al-Sharif (saudação) pois sua recompensa é enorme. O 
amado e querido Profeta  ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  disse, “O individuo 
que enviar “Salát” sobre mim uma vez, Alláh  �$%�&�' �$(�) envia para 
essa pessoa 10 misericórdias, 10 dos seus pecados são 
perdoados e seu graué elevada 10 vezes.” (Sunan Nasāiī, pp. 222, 
Ḥadīš 1294) 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Lembra-te! Sempre que fores te deitar e recitar alguma coisa 
deves dobrar as tuas pernas. 

Prezados irmãos muçulmanos! Devemos criaro hábito de ter em 
consideração o seguinte antes de entrar em qualquer conversa: 
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“se o que eu tenho a dizer tem algum benefício mundano e 
religioso, ou não! Se aparentar ser algo inútil devemos recitar 
“Durud al-Sharif (saudação) ou começar a fazer o Żikr de Alláh 
 �$%�&�' �$(�) ao invés de sustentar conversas sem fundamentos, para que 
possamos ganhar um tesouro de recompensas. Ou devemos 

dizer: ‘ هـلّٰ ـُسبٰحَن اَل ’, ‘ َلْ  هِ ـلّٰ ـِ ْمُد لـَح ـ ا ’, ‘  ٰ هُ ـلّٰ ـ الَه اِّالَ ـَآلاِل ’ ou‘ کْ ـلّٰ ـاَل َرب ـُه اَ ’para 
que ‘arvores sejam plantadas para nós no Paraíso. 

Melhor que 60 Anos de Adoração 

Se vocênão recitar nada ainda assim continuará a ganhar 
recompensas, basta permanecer em silêncio. Ao invés de pensar 
em coisas mundanas inúteis, faça a recordação de Alláh  �$%�&�' �$(�) e 
do seu querido Profeta  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  na imaginação. Reflita 
sobreo conhecimento islâmico ou sobre a morte, a solidão no 
qabar “sepultura” e da situação assustadora no Dia de Julgamento. 
Desta forma o teu tempo não será desperdiçado e cada respiração 

será �������   	!�����" #  �$% �&�' �$(�)  contada como adoração.Vem mencionado no 
(livro) ‘Jāmi’-uṣ-Ṣaghīr’que o querido Profeta de Alláh  ��	 �� #�4  ./����� 0�  �$5 �6

 ٖ�� �. ��' ��$ # �7�'  disse, “(Refletir acerca da vida após da morte) por um 
instante é melhor que 60 anos de adoração.”(Al-Jāmi’-uṣ-Ṣaghīr, pp. 
365, Ḥadīš 5897) 

Cinco Antes de Cinco 

Prezados irmãos muçulmanos! Realmente, a vida é muito curta. 
Na verdade o presente é o único tempo de que dispomos; 
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qualquer esperança de mais tempo no future é apenas uma 
decepção. É possível que nos deparemos coma morte em pouco 
tempo. Rasūlullāĥ  ./����� 0�  �$5 �6 ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ��$ # �7�'  disse: 

 �س   ق�ب�ل� خ�م�
سا" ت�ن	م� خ�م�

غ� ت�ك�   :�	 � ح� ص	 م	ك� (� ر� ل� ه�
ب�اب�ك� ق��ب� ش�

ك�  ق�ب�ل�  ق�م	 ل	ك�  س�
غ� ك� ق�ب�ل� ش� �غ� ف�ر� �) �2 ر	

ن�ا�2 ق�ب�ل� ف�ق� غ	 �)
ي�ات�ك�  ح� ت	ك�  (� ل� م�و�

  ق�ب�
Considere cinco (coisas) antesde cinco (outras coisas): (1) sua 

juventude antes de velhice, (2) sua saúde antes da doença, (3) sua 

riqueza antes da pobreza, (4) seu tempo livre antes de se ocupar e (5) 

sua vida antes da sua morte. (Al-Mustadrak, pp. 435, vol. 5, Ḥadīš 7916) 

Dois Favores 

O Profeta da Humanidade, a paz do nosso coração e mente, o 
mais generoso e nobre  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  disse, “Existem dois 
favores em relação a qual muitas pessoas estão em decepção.Um 
é a saúde e o outro éa desocupação (tempo livre).” (Ṣaḥīḥ Bukhārī, 
pp. 222, vol. 4, Ḥadīš 6412) 

Prezados irmãosmuçulmanos! Uma pessoa doente conhece bem 
o valor e a importância da saúde comparado a uma pessoa 
saudável, e uma pessoa extremamente atarefado conhece muito 
bem o significado do tempo. Aqueles que têm muito tempo livre 
normalmente não estão atentos a importância destes 
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momentos preciosos.Valorize o teu tempo e utilize-o da melhor 
forma possível abstendo da fala desnecessária, ações fúteis, e 
companhias e amigos inúteis. 

Beleza do Islam 

Consta no livro de “Tirmiżī Sharīf”que aMisericórdia de Universo, 

O Mais Honrado Profeta  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  disse, “Deixar (o ato, 

ação) que nãoébenéficoé uma das belezas que a pessoa adquire do 

Islam.” (Jāmi’ Tirmiżī, pp. 142, vol. 4, Ḥadīš 2344) 

Valor de Momentos Inestimáveis 

Prezados irmãos muçulmanos! A vida é como dias, horas e 

momentos. Cada respiraçãoé uma joia inestimável. Devemos 

valorizar cada respiração e que passemos cada momento 

praticando boas ações! Se gastarmos o nosso tempo em 

atividades inúteis e pecaminosas iremos deitar lágrimas de dor 

e arrependimento no Dia de Julgamento por vermos o nosso 

livro de ações vazio de boas práticas. Leve em consideração 

cada momento da tua vida e avalie como estás a gastar o teu 

tempo. Tente passar cada momento da tua vida praticando 

boas e benéficas ações. Evite gastar o teu tempo em 

brincadeiras e assuntos absurdos, se não iremos nos arrepender 

no Dia de Julgamento. 
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Revelações daqueles que Valorizam o Tempo 

1. Amīr-ul-Muminīn, Sayyidunā‘Alī �" #���  �< �$���= � ����&ۡ�'  ./������� � �ۡ?����@�ۡ �� disse, 
“Estes dias são as páginas da tua vida, embeleze-os com boas 
ações.” 

2. Sayyidunā‘Abdullaĥ ibn Mas’ūd  �)  ./�����  0�  � �1�+� �	2  disse, “Fico 
triste e envergonhado pelo dia que passei sem aumentar 
minhas boas ações.” 

3. Sayyidunā ‘Umar bin ‘Abd-ul-‘Azīz  �)  ./�����  0�  � �1�+� �	2  disse, “A tua 
vida se reduz todos os dias, portanto porque é que és 
preguiçoso em praticar boas ações?” Um dia alguém disse 
para ele, “ÓAmīr-ul-Muminīn  �)  ./����� 0�  � �1�+� �	2 ! Adie este trabalho 
para amanhã.” Ele  �)  ./�����  0�  � �1�+� �	2  disse, “Dificilmente eu 
complete o trabalho de um dia; se eu adiar o trabalho de hoje 
para amanhã, como é que poderei completar o trabalho de 
dois dias em um dia só?” 

4. Sayyidunā Ḥasan Baṣrī �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ diz, “Ó homem! A tua 
vida consiste de dias. Quando um dia passa, uma parte da 
tua vida também passa.” (Ṭabqāt-ul-Kubra-lil-Manāwī, pp. 259, vol. 

6) 

5. Sayyidunā Imām Shāfi’ī  �)  ./�����  0�  � �1�+� �	2  diz, “Permaneci na 
companhia de pessoas devotas por um certo tempo e obtive 
benefícios espirituais. Aprendi duas coisas significantes na 
companhia deles. (1) Tempo é como uma espada, tens que 
cortá-lo com boas ações ou então te cortará(por te ocupares 
com coisas inúteis). (2) Salvaguarde (protege) teu Nafs 
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(ego): se tu não o ocupares (oteu Nafs) em boas coisas, ele 
(o Nafs) te ocuparáem coisas más.” 

6. Imām Rāzī �	 �� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ diz, “Por Alláh  �$%�&�' �$(�) fico muito triste 
na hora de comer porque tenho que deixar atividades 
acadêmicas (escrever ou estudar). Tempo é um elemento 
muito valioso.” 

7. Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ escreve acerca do Sayyidunā 
Shams-ud-Dīn Aṣbaĥānī  ��  �0�  ,� 	*�+�	 �� #�4  ./���  (grande erudito Shafi’i 
do século VIII): Ele �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ comia pouco por receio de 
gastar tempo em ir a casa de banho todas as horas. (‘Asqalānī, 
pp. 328, vol. 4) 

8. ‘Allāmaĥ Żaĥbī �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ escreve no Tażkira-tul-Ḥuffāẓ 
que Khaṭīb-e-Baghdādī �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	*�+ estudava enquanto 
andava (para que o tempo que se leva para ir de um lugar ao 
outro não seja alvo do desperdício.) (Tażkirat-ul-Ḥuffāẓ, pp. 224, 
vol. 3) 

9. SayyidunāJunaīd Baghdādī �	�� #�4  ./�����  �0� ,� 	*�+ estava recitar o Livro 
Sagrado Al’Qur’an no momento da sua morte. Alguém 
lheperguntou de espanto “Recitaçãomesmo nesta hora!” 
Ele  �4  ./�����  �0�  ,� 	*�+�	 �� #  respondeu, “Meu livro de ações já vai ser 
fechado, portanto estou a tentar aumentar boas ações no 
livro rapidamente.” (Ṣīd-ul-Khāṭir Ibn-ul-Jauzī, p. 227) 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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Faca um Plano de Atividades (um Programa) 

Prezados irmãos muçulmanos! Se for possível faça um plano de 
actividades diário. Primeiro, tente ao máximo dormir dentro de 
duas horas depois de fazer oração de Ishá “Ṣalā-tul-‘Ishā”. 
Conversar, bisbilhotar com amigos (quando não hábenefícios) 
sentar em hotéis etc. é uma grande perca. Consta no livro ‘Tafsīr 
Rūḥ-ul-Bayān’, volume 4, página 166, “Uma das causas 
dadestruição de nação de Lut Alaihis’Salám, foi a de eles 
sentarem na beira da Estrada para rir e brincar.” 

Queridos irmãos muçulmanos! Não importa o quão piedosos 
teus amigos se pareçam, tens que evitar e arrepender de cada 
companhia que te faça ser negligente a Alláh  �$%�&�' �$(�). Durma logo 
que tiveres completado tuas atividades religiosas da noite porque 
o descanso da noite éo melhor para a saúde, e isto também é 
natural. Vem mencionado no Sūrat Qasṣasṣ, versículo 72: 

 �� ���ۡ�& ��ۡ �6
�
1"ۡ�l��  ��# �\ ��6�� �� �m�ۡ

���� �/ �n�o �m �� �+ �ٖ �q ��0ۡ ��� ,ۡ �' ��

 ��  rٖ�stۡ
�& ,ۡ �' ��ۡ�u �q5ۡ �q��  /ۡ �n

��� ��� � < �=�ۡ ��
�
1.ۡ� vwxB  

“E dentre a Sua misericórdia, Ele  �$%�&�' �$(�) vos fez a noite e o dia; (a 
noite) para que repouseis; (o dia) para que procureis a sua graça, 

a fim de que o agradeçais.” 
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Comentando oversículo acima mencionado, o Ḥakīm-ul-Ummat 
Muftī Aḥmad Yār Khān  �)� 	8�+  ��	 �� #� �9 	 ��  ,� �9� 	!��$2   escreve na página 629 de 
Nūr-ul-‘Irfān, “Este versículo clarifica que descansar a noite e 
ganhar o meio de sobrevivência durante o dia é melhor. Não 
permaneça acordado a noite desnecessariamente, nem passes o 
dia em atividades inúteis. No entanto, se alguém dorme de dia 
e trabalha durante a noite, por causa do seu tipo de trabalho, 
não há mal algum.” 

Excelência das Manhãs 

Tambémé importante por em consideração a natureza do teu 
trabalho quando estiveres a fazer o teu plano de atividades. Por 
exemplo, os irmãos muçulmanos que dormem cedo, de manhã 
estão frescos. Por esta razão, as manhãs são muito boas para 
atividades acadêmicas. A suplicação a seguir do nosso Querido 
Rassūlullāĥ  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  está mencionado no (livro) de 
Tirmiżī: “Ó Allah  �$%�&�' �$(�) abençoe o período da manhã para o 
meu Ummah (povo).” (Jāmi’ Tirmiżī, pp. 6, vol. 3, Ḥadīš 1216) 

De acordo com esta narração, Muftī Aḥmad Yār Khān  �)� 	8�+ ��	 �� #� �9 	 ��  ,� �9� 	!��$2  

diz, “Significado” (Ó Alláh  �$%�&�' �$(�)) abençoe todos as ações 
religiosase mundanas que o meu Ummah (povo) faz nas manhãs 
(exemplo: viagem, procurar conhecimento, negócio, etc.).” (Mirāt-

ul Manājīḥ, pp. 491, vol. 5) 

Planifique devidamente todas das tuas rotina diárias a partir do 

momento que acordas até dormir. Por exemplo, Taĥajjud de tal-
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a-tal hora, atividades acadêmicas, Fajr (e todos outros Ṣalāĥ)no 

Masjid com o primeiro Takbīr, Ishrāq, Chasht, matabicho, ganho 

lícito (Ḥalāl), almoço, atividade domestica, atividades da tarde, 

boa companhia (se isso não épossível, então a solidão é melhor), 

encontrar-se com irmãos muçulmanos por motivos religiosos, 

etc. 

Todas estas atividades devem ser registradas e tempo (hora) 

apropriada deve ser estipulado para cada atividade.Aqueles que 

não estão acostumados a fazer o plano (e programar suas 

atividades) poderão enfrentar dificuldades no início, mas 

gradualmente tornará fácil a medida que se tornar um hábito e 

eles mesmos verão suas bênçãos. ( �������   	!�����" #  �$% �& �' �$(�) )  

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Prezados irmãos muçulmanos! No fim do meu discurso, 
mencionarei a excelência de Sunnaĥ assim como alguns 
seguimentos (Sunan) e etiqueta. O Profeta de Rahmah (benção), o 
Intercessor de Ummah, o Dono de Jannah (Paraíso)  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  
disse, “Aquele que ama meu Sunnaĥ ama a mim e quem me 
ama estará comigo no Paraíso.” (Mishkāt-ul-Maṣābīh, pp. 55, vol. 1, 

Ḥadīš 175) 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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15 Pérolas da Sabedoria a Respeito de Dormir e Acordar 

1. Sacudir sua cama devidamente antes de usá-la para 
dormir de forma a remover os insetos ou criaturas, se lá 
tiver algum. 

2. Recite a seguinte suplicação antes de dormires: 

 � � �4
ك� ��لل�ٰ م	 �5   ب	اس� ��6ٰۡ  ��م�و� �)  

Tradução: ÓAlláh  �$%�&�' �$(�) com o Teu Nome eu vivo e morro 

(que significa dormir e acordar). (Ṣaḥīḥ Bukhārī, pp. 196, vol. 4, 
Ḥadīš 6325) 

3. Não durma depois de “Salat Aṣr”pois poderá causar 
demência. O Rassūlullāĥ  ٖ�� �. � �'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  disse;“Alguém 
que perde sua sanidade mental em resultado de dormir 
depois de Salat Aṣr terá que culpar a si mesmo.” (Musnad 

Abī Ya’lā, pp. 278, vol. 4, Ḥadīš 4897) 

4. Dormir a sesta durante o período de tarde é desejável. 
(Fatāwā 'Alamgīrī, pp. 376, vol. 5) 

Ṣadr-ush-Sharī’aĥ, Badr-uṭ-Ṭarīqaĥ ‘Allāmaĥ Maulānā 
Muftī Muhammad Amjad ‘Alī A’ẓamī �	�� #�4  ./�����  �0�  ,� 	* �+ escreve, 
“Isto é provavelmente para aquelas pessoas que ficam 
acordados anoite, efetuando Saláts, recordando Alláh 
 �$%�&�' �$(�) ou se ocupando com os estudos. Dormir a sesta 
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remove o cansaço causado por ficar acordado a noite.” 
(Baĥār-e-Sharī’at, pp. 79, part. 16) 

5. É Makrūĥ dormir no inicio do dia ou entre Salát 
Al’Maghrib e Ishá. (Fatāwā 'Alamgīrī, pp. 376, vol. 5) 

6. É desejável dormir em estado de pureza. 

7. Também é desejável dormir do lado direito com a mão 
direita por baixo da bochecha do lado direito, com a face em 
direção ao Qiblaĥ por um tempo e depois virar para o lado 
esquerdo. (ibid) 

8. Ao ir dormir reflita sobre o “sono” dentro da sepultura onde 
não há ninguém que te acompanhará exceto suas ações. 

9. Ao ir dormir recorde-se de Alláh  �$%�&�' �$(�) (Quer dizer, fique 

dizendo ‘  ٰ هُ ـلّٰ ـ الَه اِّالَ ـَآلاِل ’, ‘ هـلّٰ ـُسبٰحَن اَل ’ e‘ َلْ  هِ ـلّٰ ـِ مُْد لـَح ـ ا ’) até 
adormeceres porque a pessoa acordará no mesmo estado em 
que ele dormiu e será ressuscitado no dia de Julgamentono 
mesmo estado que ele morreu. (ibid) 

10. Depois de acordar, recite a seguinte suplicação: 

 	 ٰ� د� هللا	 ح�م�
ٓ  ��ل� �9 	 � ل�ي�  �:� 	� د� م�آ ��م�ات�ن�ا (�

ي�ان�ا ب�ع�
=�  ه	 ��ح�

و� �ش�   �ل?�

Tradução: Todo louvor é de Alláh que nos deu a vida depois da morte e a 

Ele Alláh  �$%�&�' �$(�) regressaremos. (Ṣaḥīḥ Bukhārī, pp. 196, vol. 4, Ḥadīš 6325) 

11. Depois de acordar, faça a intenção firme de adotar a piedade 
e abster-se de molestar os outros. (Fatāwā 'Alamgīrī, pp. 376, vol. 5) 
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12. Quando um rapaz e uma rapariga atingem os 10 anos de 
idade devem ser postos a dormir em camas separadas. O 
rapaz desta idade também não deve dormir na mesma 
cama/colchão com outros rapazes ou homens. (Dur-ru-Mukhtār 

Rad-dul-Muḥtār, pp. 629,vol. 9) 

13. Quando marido e esposa dormem na mesma cama, não 
podem permitir que o jovem de 10 anos de idade durma 
com eles. Quando um rapaz começa a sentir desejo ele é 
considerado como homem. (Dur-ru-Mukhtār, pp. 630, vol. 9) 

14. Utilizar Miswāk (para limpar os dentes) quando acordar. 

15. Acordar a noite e fazer Tahajjud é grande benção. O Profeta 
de Rahmah, o Intercessor de Ummaĥ  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�'  disse, 
“Depois de Salát Farḍ, o melhor Salát  é aquele que é feito 
durante a noite.” (Saḥīḥ Muslim, pp. 591, Ḥadīš 1163) 

Para aprender (conhecer) vários Sunan adquira o folheto 
intitulado ‘Sunnatayn wa Ādāb’ (Sunan e Etiqueta) a partir da 
livraria “Maktaba-tul-Madīna.”Viajar com os Madanī Qāfilaĥs 
de Dawat-e-Islami na companhia de adeptos “seguidores” do 
Profeta “  ٖ�� �. ��'  ��	 �� #�4  ./�����  0�  �$5 �6 ��$# �7�' ” também é uma forma excelente e 
efetiva de aprender e implementar o Sunnaĥ. 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�




