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ـ �لۡـم� ـد� ـي	� ـ�ٰ�  س� �إلم� ع� ـآل � �لـس	 ـلٰـوة�  و� � �ۡ��   و� �لـص	 م� ـ� � �لۡـٰعـل
ب	 ـه� ر�

ٰ	 �ل ـۡمـد� لـ �ۡ�� ��لۡـح� ـلـ�   ۡرس�

 #ۡ� حـ ۡحـٰمن� �لـر	� ـه� �لـر	�
ٰ	 ۡسم� �لـل )  بـ� �)#ۡ ج� ـۡيـٰطن� �لـر	�

� ـن� �لـش	 ـه�  م�
ٰ	 الـل ـۡوذ�  بـ� ع�

�
ا ـ� ـۡعـد�  ف ـ� ـاب � )��م	 �)  

Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ 

De: Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, fundador do Dawat-e-Islami, ‘Allamah 
Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyai ْـعَـالِـيَـه  .دَامَـْت بَـَرَكـاُتـُهـُم ال

ٖ ا�لۡ  ۡو�� 
س ۡضل� ر� ب�ف� ان�ٖه و� ۡحس� ٰ� ا� � ع�  اُهللا تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمح�ۡمد
 هللا�   َصّ$َ

Dawat-e-Islami, um movimento global e não-político, para propagação do Quran e 
Sunnah, está determinado a reviver o Sunnah e espalhar o bem, assim como o 
conhecimento do Sharí’ah, por todo mundo. De modo a conseguir tamanho feito e 
certas actividades de uma forma excelente, alguns Majális (departamentos) foram 
formados, incluindo o Majlis ‘Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah’, que consiste de ‘Ulamá e 
Muftis do Dawat-e-Islami. Este Majlis tomou, ambiciosamente, a responsabilidade de 
servir a religião nas áreas de conhecimento, pesquisa e publicação – Tem os seguintes  
(sub) departamentos: 

C Departamento de livros de A’lá Haḍrat َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل #َلَيْه. 

C Departamento de livros didácticos (de ensinamento) َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل #َلَيْه 

C Departamento de livros de reformação. 

C Departamento de tradução. 

C Departamento de escrutínio (revisão) de livros. 

C Departamento de referências e documentação. 
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A maior prioridade do Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah é apresentar os livros preciosos de 
A’la Haḍrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, revivedor do Sunnah, erradicador do Bid’ah, 
erudite do Shari’ah, ‘Allamah Maulana Al-Haj, Al-Qari, Ash-Shah Imam Aḥmad 
Raza Khan ْمحٰن  الـّرَ  َرْمحَُة  de uma forma simples e entendível, de acordo com as َعـلَيِْه
necessidades da presente era. Todos irmãos e irmãs Muçulmanas devem, de coração, 
cooperar no desenvolvimento do trabalho Madaní de conhecimento, pesquisa e 
publicação, e estudar todos livros publicados pelo Majlis, bem como persuadir os 
outros a fazer o mesmo. 

Que todos os Majális do Dawat-e-Islami, incluindo Al-Madína-tul-‘Ilmiyyah 
progridam rapidamente e além fronteiras! Que Allah  ََوَجّل  conceda-nos sucesso na عَّزَ
nossa vida mundana, assim como na nossa vida futura, permitindo-nos efectuar todas 
boas acções com sinceridade! Que todos nós sejamos abençoados com o martírio 
sobre a cúpula verde, enterro no Jannat-ul-Baqí’ e uma morada no Jannat-ul-Firdaus. 

ۡني  ۡني  اه�  ب�ج� اۤم� %� اْال�م� ل%�م الن%�&� س� ٖ و� ٰا�� ل�ۡيه� و� .%� اهللا
 ت�ع�اٰ+ ع�  ص�

 

 

 

 

 

  

Louvor e Privilégio 

Sayyiduná Imám ‘Abdulláh Bin ‘Umar Baydáwí  ۡ  ال ِه ـ-  الـل  َرْحـَمُة ـَقـِویَعـلَيِْه  (que faleceu em 
685 A.H.) disse: “Aquele que obedece a Allah  ََوَجّل  تَعَاٰىل  e Seu Amado Profeta عَّزَ  اهللاُ َصّ$َ

 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  ,é louvado no mundo e será privilegiado na vida futura.” (Tafsīr Baghwī ,#َلَيِْه

Parte 22, Sūraĥ Al-Ḥazāb, Taḥat-ul-Āyaĥ 71, Verso 4, p. 388) 
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Prefácio  
O sagrado Quran é o último livro de Allah  ََوَجّل  Aquele que recita-lo e agir de acordo 3عَّزَ

com os seus mandamentos, tem sucesso nessa vida mundana e na vida futura. 

ه   لـ- ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ اَل َعّزَ ! Dawat-e-Islami, um movimento global e não-político para a pregação do 
Quran e Sunnah, estabeleceu inúmeras Madaris [Instituições Islâmicas], nomeadamente 
Madrasa-tul-Madínah para Hifz [memorização do Quran] e NaZirah [recitação, 
lendo-o], dentro e fora do Paquistão. Até a data da compilação deste  prefácio, só no 
Paquistão, cerca de 75.000 crianças estão a beneficiar-se de educação grátis nas áreas 
de HifZ e Nazirah. Nestas Madaris, ênfase é dada para formação Islâmica e  educação 
das crianças, para além de aprenderem o sagrado Quran, de modo que quando estas 
crianças terminarem a formação, na Madrasa-tul-Madinah, tenham conhecimento 
Islâmico, saibam recitar o sagrado Quran correctamente e,  para que apareçam na 
sociedade como Muçulmanos conhecedores, praticantes, decentes e bem-educados, que 
estão livres de maldades, capazes de distinguir entre o certo e o errado e zelosos em se 
esforçar para reformar a eles mesmos e as pessoas do mundo todo. 

Como as crianças entram nas aulas de Qaidah, ainda muito novas, este livro foi 
preparado tomando em considerção as suas capacidades intelectuais, cobrindo 

tópicos religiosos básicos como: ذ#�$َ%َ (Ta’awwuż), &
�'ِ�ۡ
َ
( (Tasmiyyaĥ), ء�*َ+َ (Šanā), Du’as 

fáceis e curtos, crenças básicas, regras essenciais, conhecimento sobre os livros 
divinos, informação inicial sobre os Profetas َالم ـ- companheiros abençoados ,عَـلَـيِْهُم الّسَ  الـل ُه َرِ�َ

ـنْهُمتَعَاٰىل َع   e Auliya de Allah. A apresentação do “Ensinamentos Fundamentais do Isslaam 
(Parte-I)” é um esforço conjunto entre a Madrasa-tul-Madinah e Al-Madina-tul-
‘Ilmiyyah, enquanto que a sua análise Shar’i  foi feita pelo Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat. 

Yiĥī ĥay ārzū Ta’līm-e-Quran ‘ām ĥo jāye 

Ĥar aik parcham say aūnchā parcham Islam ĥo jāye 

Que os ensinamentos do Isslaam por todo mundo se espalhem 

Que a bandeira do Isslaam voe mais alto que qualquer outra bandeira 

 

Majlis Madrasa-tul-Madīnaĥ 

Majlis Al-Madīna-tul-‘Ilmiyyaĥ 
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Hamd Bari Ta’ala 

 

Tū ĥī Mālik-e-baḥr-o-bar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Tū ĥī Khāliq-e-jinn-o-bashar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Tū Abadī ĥay Tū Azalī ĥay Tayrā nām ‘Alīm-o-‘Alī ĥay 

Żāt Tayrī sab say bar-tar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Waṣf bayān kartay ĥayn sāray sang-o-shajar aur chānd sitāray 

Tasbīḥ ĥar khushk-o-tar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Tayrā charchā galī galī ĥay ḋālī ḋālī kalī kalī ĥay 

Wāṣif ĥar aīk pĥūl-o-šamar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Khalqat jab pānī ko tar-say rim jĥim rim jĥim barkĥā bar-say 

Ĥar aīk par Raḥmat kī naẓar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Rāt nay jab sar apnā cĥupāyā chiřyaun nay yeĥ żikr sunāyā 

Naghmaĥ bār nasīm-e-saḥar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

Bakhsh day Tū ‘Aṭṭār ko Maulā wāsiṭaĥ Tujĥ ko us piyāray kā 

Jo kaĥ Nabiyaun kā Sarwar ĥay Yā Allahu Yā Allah 

(Wasāil-e-Bakhshish, pp. 42)



Ensinamentos Fundamentais do Isslaam 
 

5 

Na’at-e-Mustafa 1    
 

Ānkĥaun kā tārā nām-e-Muhammad 1 
Dil kā ujālā nām-e-Muhammad 1 

 
Dawlat jo chāĥo dauno jaĥān kī  

Kar lo waẓīfaĥ nām-e-Muhammad 1 

 

Nūḥ-o-Khalīl-o-Mūsā-o-‘Īsā 

Sab kā ĥay Āqā nām-e-Muhammad 1 

 
Pāyaīn murādayn dauno jaĥān mayn 
Jis nay pukārā nām-e-Muhammad 1 

 
Pūcĥay gā Maulā layā ĥay kyā kyā 

Mayn yeĥ kaĥūn gā nām-e-Muhammad 1 

 
Apnay Razā kay qurbān jāon 

Jis nay sikĥāyā nām-e-Muhammad 1 

 
Apnay Jamīl Rizwī kay dil mayn 

Ājā samā jā nām-e-Muhammad 1 

(Maddaḥ-e-Ḥabīb Shaykh Maulānā Jamīl-ur-Raḥmān Razavi ۡـَقـِوی ِه ال ـ-  (َعـلَيِْه َرْحـَمُة الـل
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Azkár  

Salah  

Šanā 

 ُسْبٰحَنَك اللُّٰهّمَ َوبَِحْمِدَك 
َك َوَال   َك  َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاٰىل َجّدُ  طاِلَٰه �َْريُ

Tradução:  

Glória para Ti, Yá Allah! Eu louvo-Te, Teu nome é Abençoado;  

grandeza e glória para Ti na maior das formas e ninguém é digno de adoração 

excepto Tu.  

Ta’awwuż 

ِجْيِم  ْيٰطِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ   طاَُعْوُذبِاّ)ٰ

Tradução:  

Eu procuro refúgio em Allah, contra Satanás o amaldiçoado. 

Tasmiyyaĥ 

 ط﷽ 

Tradução:  

Com o nome de Allah eu começo, o Mais Bondoso, o Mais Misericordioso. 
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Kalimát (Declaração de Fé) 

Kalimaĥ Ṭayyibaĥ 

 ِ ُسْوُل اّ)ٰ ُ ُمَحّمٌَد ّرَ   ط َال ٓاِلَٰه اِّالَ اّ)ٰ

Tradução: 

Não há ninguém digno de adoração, excepto Allah,  

e Muhammad  ٖاهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ$َ  é o Profeta de Allah. 

Kalimaĥ Shaĥādat 

ُ َوْحَدهٗ  َالَشِرْيَك لَٗه َواَْشَهُد اَّنَ ُمَحّمًَدا َعْبُدهٗ  َوَرُسْولُهٗ  اِلَٰه اِّالَ اّ)ٰ   طاَْشَهُد اَْن ّالَ

Tradução: 

Eu testemunho que não há ninguém digno de adoração, excepto Allah, Ele é Único 

e Ele não tem parceiro e eu testemunho que Muhammad é o Seu (Ilustre) servo e 

Seu Profeta. 

Kalimaĥ Tamjīd 

ِ َوَال ٓاِلٰهَ ُسْبٰح  ِ َوالَْحْمُدِ)ّٰ  َن اّ)ٰ
ْکَربُ   َ ُ ا ُ َواّ)ٰ ةَ  طاِّالَ اّ)ٰ ِ الَْعلِِيّ الَْعِظْيِم  َوَالَحْوَل َوَالقُّوَ   طاِّالَ بِااّ)ٰ

Tradução: 

Glória para Allah e todos louvores são para Allah e não há ninguém digno de 

adoração, excepto Allah, e Allah é Grandioso e não existe nenhum poder para 

afastar do pecado e nenhuma habilidade de fazer boas acções, senão vindo de Allah, 

que é o Maior. 
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Ṣalat-‘Alan-Nabī 1 
O Sagrado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  disse: “Onde quer que vocês estejam, recitem o َصّ$َ
Durud Sharif para mim, pois o vosso Durud Sharif me alcança” (Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-

Manasik, Bab: Ziyarat-il-Qubur, Vol. 2, p. 315, HadiS 2042) 

 

 


ۡو  ل% ب� ص� .� الْح� � ا     بيۡ ا ع� %. ـه
 ص� د لـل%ٰ � م% ٰ. م
ح�  ت�ع�اٰ+ ع�
 
 

 

َالُم =َلَْيَك َيا َرُسْوَل اّ)ٰ  لٰوةُ َوالّسَ َلّصَ  ا
Que Salát e Salám estejam sobre ti, Ó Rasúl de Allah 

لَِك َواَْصٰحِبَك َيا َحCِْيَب اّ)ٰ   َو=Eَٰ ٰا
E sobre os teus descendentes e seus companheiros, Ó Amado de Allah 

لٰوةُ وَ  َلّصَ َالُم =َلَْيَك َيا َنِىبَّ ا  اّ)ٰ  الّسَ
Que Salát e Salám estejam sobre ti, Ó Profeta de Allah 

لَِك   َيا ُنْوَر اّ)ٰ  َواَْصٰحِبَك  َو=Eَٰ ٰا

E sobre os teus descendentes e companheiros, Ó Núr de Allah 

 

v---v---v  

v---v---v  
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Du’ās  

Du’á antes de recitar o Quran Add Pics 

ِجْيِم  ْيٰطِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ طاَُعْوذُبِاّ)ٰ
 

Tradução: 

Eu peço refúgio em Allah, contra Satanás o amaldiçoado. 

Du’á a ser recitado quando estiver a 

mover-se para um lugar  mais alto 

 

 ُ ْکَربُ  اَّ)ٰ َ  طا
Tradução: 

Allah é o Maior. 

Du’á a ser recitado quando estiver a 

mover-se de um lugar alto para um 

mais baixo 

 

 ط ّ)ٰ ُسْبٰحَن ا
Tradução: 

Glórias para Allah. 

Du’á a ser recitado antes de beber água  

 ط﷽
Tradução:  

Com o nome de Allah eu começo, o Mais Bondoso, o 

Mais Misericordioso. 
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Du’á a ser recitado depois de beber água  

ِ َرِبّ الْٰعلَِمْنيَ  َلَْحْمُد ِ)ّٰ  طا
Tradução: 

Todos louvores são para Allah, Rab dos mundos. 

Du’á a ser recitado antes de comer  

 ِ ِ َو=Eَٰ َبَرَکِة اّ)ٰ  طبِْسِم اّ)ٰ
Tradução:  

Com o nome de Allah eu começo,  

e com a riqueza de Allah eu como. 

Du’á a ser recitado depois de comer  

ِ الَِّذ  َلَْحْمُدِ)ّٰ َنا َوَجَعلََنا ُمْسِلِمْنيَ  اَْطَعَمَنا ْی ا  طَوَسَقا
Tradução: 

Eu expresso minha gratidão para Allah Todo-Poderoso, 

que fez-nos comer e beber e fez-nos Muçulmanos. 

(Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-At’imah, vol. 3, pp. 513, Hadis 3850) 

Du’á a ser recitado antes de dormir  

َللُّٰهّمَ بِ   ط اْسِمَک اَُمْوُت َو اَْحٰىي ـا
Tradução: 

Ó Allah! Com o Teu nome eu morro e sou ressucitado 

(i.e. durmo e acordo).  

(Saḥiḥ Bukhari, Kitab-ud-Da’wat, vol. 4, pp. 193, HadiS 6314) 
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Du’á a ser recitado ao acordar do sono 

 

 ّٰ َلَْحْمُدلِل َنا بَْعَد َماا  طاََماَتَنا َو اِلَْيSِ الّنُُشْوُر  Sِ الَِّذْی اَْحَيا

Tradução:  

Todos louvores são para Allah que nos ressucitou 

(acordou-nos), depois da morte (noite de sono), e nós 

retornaremos para Ele]. (Al-Marja’-us-Sābiq) 

Du’á a ser recitado quando encontrar um 

Muçulmano 

َالُم =َلَْيُحلْم َوَرْحَمُة اللّٰ   َلّسَ  طSِ َوبََرVَحبُتSا
 

Tradução: 

Paz esteja contigo, e que as bênçãos e graça de Allah 

também (estejam contigo. 

Du’á a ser recitado quando apertas as 

mãos com os outros 

لَُحلْم َيْغِفُر اللّٰ    ط Sُ لََنا َو
 

Tradução: 

Que Allah perdoe a si e a mim (também). 

Du’á de gratidão  

 
اَجَزاَک اللّٰ   ط Sُ َخْريً

Tradução: 

Que Allah te conceda uma recompensa melhor. 
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Crenças  

Fé e os seus tipos de descrição 

Pergunta 1:  O que é fé?  

Resposta:  Acreditar em todos mandamentos e ensinamentos que o Profeta 
Muhammad َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَجّلَ  trouxe da parte de Allah َصّ$َ  e aceitar عَّزَ
todos eles, de coração, é chamado fé. 

Pergunta 2:  Quais são os tipos de descrição da fé? Descreva-os. 

Resposta: Existem 2 tipos de descrição da fé:  

(1) Īmān-e-Mujmal  (2) Īmān-e-Mufaṣṣal 

Pergunta 3:  O que é ‘Ímán-e-Mujmal’? 

Resposta:  Uma descrição resumida da fé, é chamada ‘ímán-e-Mujmal’. 

Pergunta 4:  Recite em voz alta Ímán-e-Mujmal com a sua tradução. 

Resposta:  

Īmān-e-Mujmal 

 Sِ َکَما ُهَو بِاَْسَمآئSِٖ ٰاَمْنُت بِاللّٰ 
 بِالَْقلِْبؕ   ٌقۢ َع اَْحbَحبِمSٖ اِْقَراٌرۢ بِاللَِّسحبِن  َو َتْصِديْ َوِصَفاتSِٖ َوقَِبلُْت َجِميْ  

Tradução:  

Eu declaro solenemente a minha crença em Allah como Ele é, com todos seus 

nomes e atributos e, eu aceitei (obedecer) todos Seus comandos, comprometendo-

me com a minha lingua e testemunhando-os com meu coração. 
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Pergunta 5:  O que é Iman-e-Mufassal? 

Resposta:  Uma descrição detalhada da fé, é chamada ‘Ímán-e-Mufassal’. 

Pergunta 6:  Recite em voz alta Ímán-e-Mufassal com a sua tradução.  

Resposta:  

Īmān-e-Mufaṣṣal 

 َٖوُرُسلSِ َٖوُکjُِبSِٖ S َوَملِٰۤئَکِتSٰاَمْنُت بِاللّٰ 
ٖہ ِمَن اللّٰ ِم اْالِٰخِر َوالَْقْدِر َخْريِ َيوْ َوالْ    Sِ َتَعاٰىل َو الَْبْعِث بَْعَد الَْمْوِتٖؕہ َوَشِرّ

Eu acredito em Allah, nos Seus Anjos, nos Seus Livros (revelados), nos Seus 

Profetas, no Dia do Julgamento e (acredito) que o bom e o mau destino vem de 

Allah e (eu acredito que) haverá ressureição após a morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco antes de Cinco 
Queridas crianças! Sem dúvida, a vida é muito curta. O tempo que nós gastamos 
uma vez, jamais voltará e, qualquer esperança de ter tempo no futuro é uma 
decepção, pois nós não sabemos o que vai acontecer conosco no futuro. Talvez nós 
podemos perder a vida do próximo momento. O Amado Profeta  ٖتَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ لَّمَوسَ  َصّ$َ  
disse: “Valorizem cinco coisas antes de outras cinco: (1) Juventude antes da velhice 
(2) Saúde antes da doença (3) Riqueza antes da privação (pobreza) (4) Tempo 
livre antes da ocupação (i.e. estar ocupado) (5) Vida antes da morte.”  

(Al-Mustadrak, vol. 5, pp. 435, Ḥadīš 7912, Dar-ul-Ma’rifaĥ, Beirut) 
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Allah  

 

Pergunta 1:  Quem nos criou? 

Resposta:  Allah  ََوَجّل  .criou-nos عَّزَ

Pergunta 2:  Quem criou a Terra, o céu, o sol, a lua e as estrelas? 

Resposta:  A Terra, o céu, o sol, a lua e as estrelas foram todos criados por 
Allah  ََوَجّل  .عَّزَ

Pergunta 3:  Quem é que nós adoramos? 

Resposta:  Nós adoramos a Allah  ََوَجّل  .عَّزَ

Pergunta 4:  Quem ouve e vê tudo? 

Resposta: Allah  ََوَجّل  .ouve e vê tudo عَّزَ

Pergunta 5:  Há algo que possa ser escondido de Allah  ََوَجّل  ?عَّزَ

Resposta:  Não! Nada pode ser escondido de Allah  ََوَجّل  .Ele sabe tudo .عَّزَ
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Nosso Amado Profeta ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Pergunta 1:  Qual é o nome abençoado do nosso Amado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   ?َصّ$َ

Resposta:  O nome abençoado do nosso Amado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  é َصّ$َ
Muhammad اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ$َ

Pergunta 2:  Em que cidade ocorreu o abençoado nascimento do nosso Amado 
Profeta  اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلَّم   ?َصّ$َ

Resposta:  O nascimento abençoado do nosso Amado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ$َ
ocorreu num lugar em Makka-tul-Mukarramah, uma cidade famosa 
da Arábia. 

Pergunta 3:  Qual é a data e o mês do nascimento do nosso Amado Profeta 
 اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  ?َصّ$َ

Resposta:  O Abençoado nascimento do nosso Amado Profeta  َتَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه و   اهللاُ َسلَّمَصّ$َ  
ocorreu no dia 12 de Rabi’-ul-Awwal. 

Pergunta 4:  Em que dia (de semana) o nosso Amado Profeta تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   اهللاُ  foi َصّ$َ
nascido? 

Resposta:  Nosso Amado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ -foi nascido numa Segunda َصّ$َ
Feira. 
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Pergunta 5:  Qual é o nome do pai do nosso Amado Profeta  ٖاهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ$َ ? 

Resposta:  O nome do pai do nosso Amado Profeta تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   اهللاُ  é Sayyiduna َصّ$َ
‘Abdullah  ُاهللا  ـنْهُ َرِ�َ  تَعَاٰىل َع . 

Pergunta 6:  Qual é o nome da mãe do nosso Amado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلَّم   ?َصّ$َ

Resposta:  O nome da mãe do nosso Amado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  é َصّ$َ
Sayyidatuná Áminah  ُاهللا   تَعَاٰىل عَنْهَاَرِ�َ . 

Pergunta 7:  Aonde é que se situa a sepultura abençoado do nosso Amado Profeta 
 اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  ?َصّ$َ

Resposta:  A abençoada sepultura do nosso Amado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ$َ
está situada em Madína-tul-Munawwarah. 

Pergunta 8:  Qual foi a idade do nosso Amado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   ?َصّ$َ

Resposta:  A idade do nosso Amado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .foi de 63 anos َصّ$َ
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Nossa Religião  

Pergunta 1:  Quem somos nós, em termos de 
religião?  

Resposta:  Nós somos Muçulmanos. 

Pergunta 2:  Qual é a nossa religião? 

Resposta:  A Nossa religião é Isslaam.  

Pergunta 3:  Quem é o Muçulmano? 

Resposta:  Aquele que acredita no Isslaam é um Muçulmano. 

Pergunta 4: Quem é que nós, Muçulmanos, adoramos? 

Resposta:  Os Muçulmanos adoram apenas a Allah  ََوَجّل  . عَّزَ

Pergunta 5:  O que é que o Isslaam nos ensina? 

Resposta:  O Issalam ensina-nos a sinceridade, pureza, bondade e piedade. 

Pergunta 6:  Qual é o Kalimah [i.e. credo] do Isslaam? 

Resposta:  O Kalimah [i.e. credo] do Isslaam: 

ِ َال ٓاِلَٰه اِّالَ  ُسْوُل اّ)ٰ ُ ُمَحّمٌَد ّرَ   ط اّ)ٰ
Não há ninguém digno de adoração, excepto Allah, e  

Muhammad  ٖاهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ$َ  é o Profeta de Allah.
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Pilares do Isslaam  

Pergunta 1:  Quantos pilares do Isslaam existem? 

Resposta:  Existem cinco pilares do Isslaam: (1) Testemunhar que não há 
ninguém digno de ser adorado, excepto Allah  ََوَجّل  e que Muhammad ,عَّزَ
 تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  اهللاُ َوَجّلَ  é um servo ilustre e um Profeta de Allah َصّ$َ  Fazer (2) .عَّزَ
Salah (3) Pagar Zakah (4) Efectuar Hajj (5) Jejuar no Ramaḍan. (Saḥiḥ 

Bukhari, Kitab-ul-Iman, Vol. 1, p. 14, Hadis 8) 

Pergunta 2: Quantos Salahs são Farz (obrigatórios) durante o dia e a noite? 

Resposta:  Cinco Salahs são Farz (obrigatórios) durante o dia e a noite. 

Pergunta 3:  Diga-me os nomes dos cinco Farz Salahs. 

Resposta:  (1) Fajr (2) Ẓuĥr (3) ‘Aṣr (4) Maghrib (5) ‘Ishā 

Pergunta 4:  Em que mês é obrigatório jejuar para os Muçulmanos? 

Resposta:  É Farz para os Muçulmanos jejuar no abençoado mês de Ramadan. 

Pergunta 5:  Para quem é que o Hajj é Farz? 

Resposta:  Hajj é Farz uma vez, na vida, para todos Muçulmanos que sejam 
capazes de efectuá-lo. 

Pergunta 6:  Onde é que o Hajj é feito? 

Resposta:  O Hajj é efectuado em Makka-tul-Mukarramah. 
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Os Anjos  

Pergunta 1:  Quem são os anjos? 

Resposta:  Os anjos são uma criação de Allah  ََوَجّل  .e são feitos de Núr (luz) عَّزَ

Pergunta 2:  O que é que os anjos fazem? 

Resposta: Os anjos fazem exactamente o que Allah  ََوَجّل  .os ordena عَّزَ

Pergunta 3:  Quem é o líder dos anjos? 

Resposta:  O líder dos anjos é Jibril ـَالم  .َعـلَيْـِه الـّسَ

Pergunta 4:  Qual é o número total dos anjos? 

Resposta:  Só Allah  ََوَجّل  َوَسلَّم e Seu Profeta عَّزَ  َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  melhor sabem sobre o َصّ$َ
número total dos anjos. 

Pergunta 5:  O que é que os anjos comem e bebem? 

Resposta:  Os anjos não comem nem bebem. 

 

 

 

 

 

 

Paraíso por debaixo dos pés da mãe 

Sayyidunā Anas Bin Mālik  ُـنْه  تَعَاٰىل َع  اهللاُ  narrou que o Profeta da humanidade, a Paz َرِ�َ
das nossas mentes e corações, o mais Generoso e Bondoso  َتَع   اهللاُ  َوَسلَّمَصّ$َ  َواٰلِٖه  #َلَيِْه اٰىل  disse: 
“O Paraíso está debaixo dos pés das mães.” 

(Kanz-ul-‘Ummāl, Kitāb-un-Nikah, Vol. 16, p. 192, Ḥadīš 45431) 
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Os Profetas   ۡ�
َ
�ةُ َ�ـ�

ٰ
� 
م ـِ/ُ. ا-ـ�

َ
	 
َوا-ـ�  

 

 

Pergunta 1:  Quem é chamado um Profeta? 

Resposta:  O humano para quem Allah  ََوَجّل  enviou revelação para orientação عَّزَ
é chamado um Profeta. 

Pergunta 2:  Que Profeta  َ ـَالمَعـل يْـِه الـّسَ  Allah  ََوَجّل  ?criou primeiro عَّزَ

Resposta:  Allah  ََوَجّل ـَالم criou Sayyiduna Adam عَّزَ  .primeiro َعـلَيْـِه الـّسَ

Pergunta 3:  Quem é o último Profeta enviado para o mundo? 

Resposta:  O último Profeta enviado para o mundo é o nosso Amado Profeta 
Muhammad Mustafa اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ$َ

Pergunta 4: Depois do nosso Amado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  poderá vir algum ,َصّ$َ
outro Profeta para o mundo? 

Resposta:  Nenhum Profeta pode vir para o mundo depois do nosso Amado 
Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ$َ
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Pergunta 5:  Se alguém proclama-se, falsamente, ser Profeta, como é que ele é 
chamado? 

Resposta:  Se alguém faz uma falsa proclamação de que é Profeta, ele é 
chamado “Kazzab (maior mentiroso)”. 

Pergunta 6:  Todos Profetas َالم لٰوة ُ َوالـّسَ  ?estão vivos em suas sepulturas َعـلَيْـِهُم الـّصَ

Resposta:  Sim. 

Pergunta 7:  Quem é o líder de todos Profetas َالم   ?#َلَيِْهُم الّسَ

Resposta:  O líder de todos Profetas é o nosso Amado Profeta Muhammad 
Mustafa اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ$َ

Pergunta 8: Qual é o significado da palavra ‘Profeta’ que A’la Haḍrat َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل #َلَيْه 
descreveu no Kanz-ul-Iman? 

Resposta:  Aquele que dá notícias do Ghayb. 

Pergunta 9:  Diga o nome de alguns Profetas َالم لٰوة ُ َوالـّسَ  !َعـلَيْـِهُم الـّصَ

Resposta: 

1. Sayyidunā Adam ـَالم  َعـلَيْـِه الـّسَ

2. Sayyidunā Mūsā ـَالم  َعـلَيْـِه الـّسَ

3. Sayyidunā Dāwūd  ـَالم  عَـلَيْـِه الـّسَ

4. Sayyidunā Nūḥ ـَالم  َعـلَيْـِه الـّسَ

5. Sayyidunā ‘Īsā  ـَالم  َعـلَيْـِه الـّسَ

6. Sayyidunā Sulaymān ـَالم  َعـلَيْـِه الـّسَ

7. Nosso Amado Profeta Muhammad Mustafa اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ$َ
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Mu’jizát dos Profetas  ۡ�
َ
�ةُ َ�ـ�

ٰ
� 
م  ـِ/ُ. ا-ـ�

َ
	 
َوا-ـ� 

 

Pergunta 1:  O que é um Mu`jizah? 

Resposta:   Um acto sobrenatural feito por um Profeta, 
após ele ter proclamado sua Profecía, é 
chamado Mu`jizah. 

Pergunta 2:  Que Profeta ـَالم  الـّسَ  fez um ferro ficar leve َعـلَيْـِه
como uma cera e depois ele a pegou em suas 
mãos? 

Resposta:  Quando Sayyiduna Dawud ـَالم  الـّسَ  pegava َعـلَيْـِه
ferro com suas mãos, esse ficava leve feito 
cera. 

Pergunta 3:  Que Profeta ـَالم  abriu uma passage num َعـلَيْـِه الـّسَ
rio, batento o seu cajado (i.e. pau) sobre a 
água do rio? 

Resposta:  Sayyiduna Musa  ـَالمَع  الـّسَ ـلَيْـِه  fez uma passage 
através de um rio, batento o seu cajado 
sobre a água do rio. 

Pergunta 4: Que Profeta sorriu após ouvir o som de uma 
formiga a uns 5 Km (de distância)? 

Resposta:  Sayyiduna Sulayman ـَالم  الـّسَ  sorriu por ter َعـلَيْـِه
ouvido o som de uma formiga a uns 5 Km. 

Pergunta 5: Que Profeta tinha um camelo fêmea (camela) 
do Paraíso, que quando chegava a vez dela de 
beber, acabava toda água da lagoa? 

Resposta:  Sayyiduna Saliḥ ـَالم  الـّسَ  ,tinha uma camela َعـلَيْـِه
que quando chegava a vez dela de beber, 
acabava toda água da lagoa. 
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Os Livros Revelados  

Pergunta 1:  Que livros são considerados (chamados) ‘livros revelados’? 

Resposta:  Os livros revelados por Allah  ََوَجّل  .’são chamados ‘os livros revelados عَّزَ

Pergunta 2:  Para quem é que esses livros foram revelados? 

Resposta:  Esses livros foram revelados para os Profetas َالم لٰوة ُ َوالـّسَ  .َعـلَيْـِهُم الـّصَ

Pergunta 3:  Porque esses livros foram revelados? 

Resposta:  Esses livros foram revelados para (servir de) orientação para 
humanidade. 

Pergunta 4:  Quais são os famosos livros revelados? 

Resposta:   (1) O Tawrát (2) O Zabúr (3) O Injíl (4) O Sagrado Quran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma proeminente qualidade do Isslaam 

Grande importância foi dada a modéstia no Isslaam. É dito num Ḥadīš: ‘Na 
verdade, toda religião tem uma qualidade e a qualidade do Isslaam é modéstia.’ 
(Sunan Ibn Majah, Vol. 4, p. 460, Ḥadis 4181; Dar-ul-Ma’rifah, Beirut) Por outras palavras, todo 
Ummaĥ tem uma dada qualidade que é mais proeminente que outras suas 
qualidades e, essa qualidade proeminente no Isslaam é a modéstia. 
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 Os Companheiros  َـ� ۡ�
َ
َ�انِ/ُ. ا�0ّۡ2ِ �  

 

Pergunta 1:  Quem é chamado um companheiro (um Saḥabi)? 

Resposta:  Um companheiro é aquele que ‘no estado de Ímán’ viu o Amado e 
Abençoado Profeta تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   اهللاُ  e que também perdeu a vida no َصّ$َ
estado de Iman. 

Pergunta 2: Quais compaheiros são chamados Khulafa-e-Rashidin? 

Resposta:  Os quatro abençoados companheiros que tornaram-se os primeiros 
quatro cálifas dos Muçulmanos, depois da partida física do Sagrado 
Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .são conhecidos como Khulafa-e-Rashidin َصّ$َ

Pergunta 3: Diga os nomes dos Khulafa-e-Rashidin. 

Resposta: 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā Abū Bakr Ṣiddīq  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَرِ�َ . 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Umar Fārūq A’ẓam  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَرِ�َ . 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Ušmān Ghanī  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَرِ�َ . 

C Amīr-ul-Mūminīn Sayyidunā ‘Alī-ul-Murtaḍā  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَرِ�َ . 
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Pergunta 4:  Diga os nomes de outros (alguns) companheiros do Sagrado 
Profeta   ٖاهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ$َ ? 

Resposta:  Os nomes de outros companheiros do sagrado Profeta, Prophet 
 اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  :incluem َصّ$َ

C Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Abbās اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهَُما   .َرِ�َ

C Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin ‘Umar اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهَُما   َرِ�َ

C Sayyidunā ‘Abdullāĥ Bin Mas’ūd  ْ ـن  اهللاُ تَعَاٰىل َع هُ َرِ�َ  

C Sayyidunā Amīr Mu’āwiyaĥ  ُـنْه  اهللاُ تَعَاٰىل َع  َرِ�َ

C Sayyidunā Imām Ḥasan  ُاهللاُ تَعَاٰىل عَـنْه   َرِ�َ

C Sayyidunā Imām Ḥusaīn  ُاهللاُ تَعَاٰىل عَـنْه   َرِ�َ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plante uma árvore no Paraíso 

Queridas crianças! Vocês podem  perceber a importância do tempo, pelo facto de 

que, ainda vivendo no mundo, vocês podem ter uma árvore plantada no Paraíso 

para vocês mesmos em apenas um segundo! Para ter uma árvore plantada no 

Paraíso é muito simples, de acordo com um Hadis que consta no Ibn Majah: 

‘Uma árvore será plantada no Paraíso para aquele que recitar uma das seguintes 

quatro frases: (1)  ِ �ٰ 4َ ا��ۡ�ُ (2)  ۡ'َ ۡ5
َ
ِ ا ��ِ6ُ  (3)  ُ  ا��



َ ا7ِ

ٰ
 ا8ِ

َ
9 (4)  :َ;ۡ

َ
ُ ا ��

َ
  ’ا

(Sunan Ibn-e-Mājaĥ, Vol. 4, p. 252, Ḥadīš 3807, Dār-ul-Ma’rifaĥ, Beirut) 
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Auliyá Allah -ـرَِ>َُ/ُ. ا 
�
مُ& ـ�

َ
	 
ا��  

 

Pergunta 1:  Quem é chamado Waliyullah (amigo de Allah  ََوَجّل  ?(عَّزَ

Resposta:  O Muçulmano que desiste dos seus desejos por amor a Allah  ََوَجّل  e عَّزَ
Seu Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  e sempre obedece-Os, é chamado ,َصّ$َ
Waliyullah. 

Pergunta 2:  Diga os nomes de alguns Auliya Allah ه ـ-  الـل  e também diga onde َرِمحَهُُم
seus santuários (sepulturas dos santos) estão situados! 

Resposta:  Em relação as 8 portas do Paraíso, aqui estão os nomes de 8 Auliya 
Allah juntamente com os nomes das cidades onde seus santuários 
estãos localizados. 

C Sayyiduna Shaykh ‘Abdul Qadir Jilani (Ghaus-e-A’zam َلَيْه#   تَعَاٰىل  اِهللا  :(َرْمحَُة
Seu santuário localiza-se em Baghdad, Iraque. 

C Sayyiduna Mu’inuddin Chishti َلَيْه#   اِهللا تَعَاٰىل -Seu santuário localiza :َرْمحَُة
se em Ajmer, India. 

C Sayyiduna Shaykh Shahabuddin Suharwardi َلَيْه#   تَعَاٰىل  اِهللا  Seu :َرْمحَُة
santuário localiza-se em Suhrward, Irão. 
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C Sayyiduna Shaykh Bahauddin Naqshband َلَيْه#   تَعَاٰىل  اِهللا  Seu :َرْمحَُة
santuário localiza-se em Bukhara, Rússia. 

C Sayyiduna ‘Ali Hajwairi (Data Ganj Bakhsh) َلَيْه#   تَعَاٰىل  اِهللا  Seu :َرْمحَُة
santuário localiza-se no Markaz-ul-Auliya Lahore, Paquistão. 

C Sayyiduna Bahauddin Zikriyah Multani َلَيْه#   تَعَاٰىل  اِهللا  Seu santuário :َرْمحَُة
localiza-se no Madina-tul-Auliya Multan, Paquistão. 

C Sayyiduna Baba Fariduddin Ganj Shakar َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل #َلَيْه: Seu santuário 
localiza-se em Pakpattan, Paquistão. 

C Sayyiduna Imam Ahl-e-Sunnat Maulana Shah Imam Ahmad Raza 
Khan ْمحٰن  .Seu santuário localiza-se em Bareilly, India :عَـلَيِْه َرْمحَُة الـّرَ

 

 

 

Pureza 

O Sagrado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .disse: Pureza é metade da fé َصّ$َ

(Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb-ut-Ṭaĥārat, p. 140, Ḥadīš 223) 
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Actos de Adoração  

Wuzu  

 

Pergunta 1: Quantos e quais são os Faraiz [obrigações] existentes noWuzu? 

Resposta: Existem quatro Faraiz no Wuzu: 

1. Lavar a face (cara). 

2. Lavar ambos braços incluíndo os cotovelos. 

3. Passar as mãos húmidas sobre um quarto da cabeça. 

4. Lavar ambos pés incluíndo os tornozelos.  

(Namāz kay Aḥkām, p. 14) 

Pergunta 2:  O que deve ser recitado antes de fazer o Wuzu? 

Resposta:  É um Sunnah recitar ﷽ antes de fazer Wuzu.   
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Pergunta 3:  Qual é a virtude de recitar  ِS ّٰ  ?antes de fazer Wuzu ,بِْسِم الل

Resposta:  Se a pessoa recitar S ّٰ ّٰ Sِ َوالَْحْمُد  لِل  antes dela fazer Wuzu, os anjos بِْسِم  الل
continuarão escrevendo virtudes (boas acções) para ela durante o 
tempo em que aquele Wuzu durar. (Mu’jam-ul-Zawaid, Kitab-ut-Ṭaharat, 

Vol. 1, p. 513, HadiS 112) 

Pergunta 4:  Qual é a virtude de recitar  َُيا قَاِدر  enquanto faz-se o Wuzu? 

Resposta:  A pessoa que recitar  َُيا قَاِدر durante o Wuzu, não será raptada por seu 

inimigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o Wuzu, pecados caem 

O Sagrado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  disse: Quando uma pessoa faz Wuzu, seus َصّ$َ

pecados caem, aqueles (cometidos pelas) das mãos quando lavam-se as mãos, 

aqueles da face quando lava-se a face, aqueles da cabeça quando lava-se a cabeça e 

aqueles dos pés quando lavam-se os pés..  

(Al-Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Al-Ḥadiš 415, Vol. 1, p.130) 
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Salah  

Pergunta 1:  As crianças também devem fazer Salah? 

Resposta:  Sim, crianças também devem fazer Salah.  

Pergunta 2:  Quantas pre-condições de Salah existem? 

Resposta:  Existem 6 pre-condições de Salah. 

Pergunta 3:  Quantos Faraiz de Salah existem? 

Resposta:  Existem 7 Faraiz de Salah. 

Pergunta 4: Quantos e quais são os tipos de Rak’at que existem no Salat-ul-Fajr? 

Resposta:  Existem 4 Rak’at no Salat-ul-Fajr: 2 Sunnat-e-Muakkadah e 2 Farz. 

Pergunta 5:  Quantos e quais são os tipos de Rak’at que existem no Salat-uz-Ẓuhr? 

Resposta:  Existem 12 Rak’at no Salat-uz- Ẓuhr: 4 Sunnat-e-Muakkadah, 4 Farz, 2 
Sunnat-e-Muakkadah e 2 Nafl. 

Pergunta 6:  Quantos e quais são os tipos de Rak’at que existem no Salat-ul-‘Asr?  

Resposta:  Existem 8 Rak’at no Salat-ul-‘Asr: 4 Sunnat-e-Ghayr Muakkadah e 4 Farz. 

Pergunta 7:  Quantos e quais são os tipos de Rak’at que existem no Salat-ul-
Maghrib? 

Resposta:  Existem 7 Rak’at no Salat-ul-Maghrib: 3 Farz, 2 Sunnat-e-Muakkadah e 
2 Nafl. 

Pergunta 8:  Quantos e quais são os tipos de Rak’at que existem no Salat-ul-‘Isha? 

Resposta:  Existem 17 Rak’at no Salat-ul-‘Isha: 4 Sunnat-e-Ghayr Muakkadah, 4 
Farz, 2 Sunnat-e-Muakkadah, 2 Nafl, 3 Witr e 2 Nafl. 
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Boas intenções  

12 Boas intenções para recitação do Sagrado Quran  

 

1. Eu vou aprender o Sagrado Quran com a intenção de ganhar a satisfação de 
Allah  ََوَجّل  .e recompensa عَّزَ

2. Eu respeitarei o Madani Qaidah e o Sagrado Quran. 

3. Obedecendo o mandamento do Quran, eu tocarei o Madani Qaidah e os 
versos do Sagrado Quran com Wuzu. 

4. Eu beijarei Madani Qaidah e o Sagrado Quran com a intenção de reverência. 

5. Eu farei uma rotina de recita-lo, também, em casa. 

6. Para a satisfação de Allah  ََوَجّل  eu sempre recitarei devagar e com a ,عَّزَ
pronunciação correcta das letras. 
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7. Eu doarei a recompensa da recitação do Madani Qaidah e do Sagrado Quran ao 
meu Murshid bondoso, aos professores, aos pais e para todo Ummah  do 
Amado Profeta   ٖاهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ$َ . 

8. Eu obedecerei os mandamentos do Sagrado Quran pr toda minha vida. 

9. Eu não colocarei marcas desnecessárias no Madani Qaidah e no Sagrado 
Quran. 

10. Eu cuidarei das páginas do Madani Qaidah e do Sagrado Quran, para que não 
se rasguem nem saiam folhas.  

11. Eu manterei o Madani Qaidah e o Sagrado Quran dentro de uma capa (pano, 
plastico, etc.), para protegê-los contra poeira. 

12. (Agindo de acordo com o Sunnah de manter o olhar em baixo) Eu evitarei 

olhar de um lado para o outro enquanto recito o Sagrado Quran, ـ-ه ل َوَجّلَ  اِْن شَ=آءَاـل َعّزَ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdão dos pecados pela aquisição de 
conhecimento 

O Amado e Abençoado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا  disse: “Aquele que calça َصّ$َ
sapatos ou meias, ou panos (de modo a sair para ir adquirir conhecimento 
religioso, tendo-os usado) seus pecados são perdoados, assim que ele dá uma 
passo para fora de sua casa.’  

 (Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, Vol. 4, p. 204, Ḥadīš 5722) 
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Madinah Madinah Hamarah Madinah 

Madīnaĥ Madīnaĥ ĥamārā Madīnaĥ 

Ĥamayn jān-o-dil say ĥay piyārā Madīnaĥ 

Suĥānā suĥānā dil āra Madīnaĥ 

Dīwānaun kī ānkĥaun kā tārā Madīnaĥ 

Yeĥ ĥar ‘Āshiq-e-Mustafa keĥ raĥā ĥay 

Ĥamayn tau ĥay Jannat say piyārā Madīnaĥ 

Waĥān piyārā Ka’baĥ yaĥān Sabz Gumbad 

Woĥ Makkaĥ bĥī mīṫĥā tau piyārā Madīnaĥ 

Bulā lī-jiyay apnay qadmaun mayn Āqā 

Dikĥā dī-jiyay ab tau piyārā Madīnaĥ 

Pĥirūn gird Ka’baĥ piyūn Āb-e-Zam Zam 

Mayn pĥir ā kay daykĥūn tumĥārā Madīnaĥ 

Khudā gar qiyāmat mayn farmāye māngo 

Lagāyain gey dīwānay na’raĥ Madīnaĥ 

Madīnay mayn Āqā ĥamayn maut āye 

Banay kāsh! Madfan ĥamārā Madīnaĥ 

Ḍiyā Pīr-o-Murshid kay Ṣadaqay mayn Āqā 

Yeĥ ‘Aṭṭār āye do-bāraĥ Madīnaĥ 

(Wasāil-e-Bakhshish, pp. 187)  
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Pêrolas Madani  

O Sagrado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   ,disse: Aquele que amou o meu Sunnah, amou a mim َصّ$َ
e aquele que amou-me estará comigo no Paraíso(Mishkat-ul-MaSabiḥ, Vol. 1, p. 55, HadiS 175) 

Pêrolas Madani de fazer Salam  
C Nós devemos fazer Salam para todos Muçulmanos. 

C Quando um Muçulmano faz Salam para nós, é nosso dever respondê-lo.  

C As melhores palavras de Salam são: 

َالُم =َلَيْ  َلّسَ  Sِ َوبََرVَحبُتSَمُة اللّٰ َوَرحْ  ُحلْم ا
C As melhores palavras para responder o Salam são: 

َالُم َوَرحْ =َلَيْ وَ   Sِ َوبََرVَحبُتSَمُة اللّٰ ُحلُم الّسَ
C Noventa misericórdias caem sobre a pessoa que faz Salam primeiro e 10 sobre a 

pessoa que responde o Salam. (Al-Jāmi’-uṣ-Ṣaghīr, Hadith 4870, Mulakhkhaṣān) 

C Salam deve ser feito com uma voz ligeiramente alta. 

C É Wajib (necessário) responder ao Salam imediatamente. 

C É um Sunnah ser o primeiro a fazer Salam. 

C O mais novo deve fazer Salam para o mais velho. 

C É um Sunnah fazer Salam quando a pessoa está entrando ou saindo de casa. 

C A pessoa deve fazer Salam sempre que encontrar-se com alguém. 
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Pêrolas Madani de beber água  
C A pessoa deve beber água estando sentada. 

C A pessoa deve observar a água sob luz (claridade) antes de bebe-la. 

C A pessoa deve beber água com a mão direita. 

C A pessoa deve beber água, com a cabeça coberta. 

C A pessoa deve recitar ﷽  antes de beber água. 

C A pessoa deve recitar  ّٰ َلَْحْمُد لِل Sِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ ا  depois de ter bebido água. 

C A pessoa deve beber a água em 3 respirações (goles). 

C A pessoa deve beber água devagar, com ambos lábios a tocar o copo.  

C A pessoa deve tomar cuidado para que a água não caia, nem goteje enquanto ela 
bebe. 

C Água restante não deve ser deitada. 

Pêrolas Madani de comer (alimentos) 
C É um Sunnah lavar ambas mãos até aos pulsos antes e depois de comer. (Sunan Ibn-e-

Majah, Kitab-ul-At’imah, Vol. 4, p. 9, HadiS 3260) Bocheche e lave a boca também.  

C A pessoa deve comer a comida, estando sentada de acordo com o Sunnah. Um 
Sunnah de sentar enquanto come, é manter a perna esquerda dobrada no chão, de 
modo que as coxas assentem na barriga da perna (panturrilha) e o joelho direito 
fique erecto. (Bahar-e-Shari’at, Part. 16, p. 21) 
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C A pessoa deve comer a comida com 3 dedos da mão direita (o polegar, o 
indicador e o do meio). (Mirqat, Kitab-ul-At’imah, Vol. 8, p. 8) 

C É um Sunnah recitar ﷽ antes de comer. (Saḥiḥ Muslim, Kitab-ul-

Shari’ah, p. 1116, HadiS 20170) 

C A pessoa deve comer pequenos pedaços e mastiga-los correctamente. 

C A pessoa deve limpar o prato, etc., limpa-lo depois de ter terminado (de comer). 

C A pessoa deve recitar  َِلَْحْمُد ل Sِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ لّٰ ا  depois de terminar. 

C Se a pessoa esquecer-se de recitar  ّٰبِْسِم اللS  ou Du’a no início, então ela deverá 

recitar  ّٰبِْسِم الل ِS  َ لSَُ َوٰاِخَرہ وَّ  ا  assim que se lembrar. (Sunan Abi Dawud, Kitab-ul-At’imah, 

Vol. 3, p. 487, HadiS 37667) 

C Quebre o pedaço de pão com a mão direita, enquanto o segura com a mão 
esquerda. 

C Não ponha comida extra no teu prato etc., e tome cuidado para não deixar 
(comida) cair.  

C Se arroz ou migalhas de pão cairam, apanhe-os e coma-os, pois há boas novas de 
perdão para a pessoa que assim o fizer.  

C Lave e seque as mãos correctamente, depois de teres terminado (de comer). 

Pêrolas Madani de Espirrar  

C Enquanto espirras, mantenha tua cabeça para baixo e cobra tua boca. A voz deve 
ser baixa. 

C É um Sunnah recitar  َْل ّٰ َحمْ ا Sُد لِل  depois de espirrar. 

C É Wajib para aquele que ouve responder  ّٰ Sَيْرَحُمَک الل . 

C Quando a pessoa que espirrou ouve a resposta dada pela outra pessoa, ela deve 

recitar  ْلََنا َولَُحلْم ِفُر اللّٰ َيغ Sُ  . 
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Pêrolas Madani de Bocejar  
C É dito num HadiS, “Quando a pessoa boceja, Satanás começa a rir.” (Saḥiḥ Bukhari, 

Kitab Al-Adab, Vol. 4, p. 163, HadiS 6226) 

C Bocejo vem de Satanás; a pessoa deve evitá-lo tanto quanto possível. (Al-Marja’ Al-

Sabiq) 

C Enquanto bocejas, tape a sua boca com a parte detrás da sua mão esquerda. 

C Uma forma de parar com o bocejo, é imaginar em seu coração que os Profetas 
َالم   nunca bocejaram. (Bahar-e-Shari’at, Vol. 1, p. 538, part. 2) #َلَيِْهُم الّسَ

Pêrolas Madani de cortar as unhas   
C Unhas compridas são uma cadeira de Satanás, isto é Satanás senta sobre elas. 

(Kimiya-e-Sadat, Vol. 1, p. 168) 

C Roer (mordendo) as unhas é Makruh e pode causar leucodermia. (Rad-ul-Muḥtar, 

Vol. 9, p. 668) 

C Comece por cortar as unhas do dedo indicador, da mão direita, e depois 
continue cortando em sequência até que termines de cortar a unha do mindinho 
(dedo mais pequeno), deixando o polegar.  

C De seguida comece a cortar a unha do dedo mindinho da mão esquerda e 
continue, em sequência, até que a unha do dedo polegar também seja cortada. 

C No final, corte a unha do dedo polegar da mão direita. 
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Ética  

Boas e más acções 

C Sempre trate os teus pais e mais velhos com respeito. 

C É rude falar com os pais gritando. 

C Quando os pais entram, levante-se em respeito a eles. 

C Beije a mão do teu pai e o pé da sua mãe, uma vez por dia. 

C Faça, de coração, todas tarefas lícitas que os teus pais dão para que faças. 

C Faça Du’a pelos teus pais, Murshid e professores depois de cada Salah. 

C Mentir é um pecado muito grave. 

C Chamar nomes a alguém é um pecado impermissível. 

C Roubar, também é, um grande pecado. 

C Fazer mal (magoar) a um Muçulmano é um pecado. 

C Rir e fazer barulho dentro do Masjid são actos proibidos. 

C Caluniar ou Difamar é um acto Haram que leva para o Inferno. 

C Contador de estórias (inventadas) não entrará no Paraíso. 

C Aquele que se manteve em silêncio obteve salvação. 
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Meses Madani  

Nomes dos meses Islâmicos  

Pergunta 1:  Quantos meses Madani (Islâmicos) existem? 

Resposta:  Existem doze meses (Islâmicos): 

C Muḥarram-ul-Ḥarām 

C Ṣafar-ul-Muẓaffar 

C Rabī’-ul-Awwal (Rabī’-un-Nūr) 

C Rabī’-ul-Ākhir (Rabī’-ul-Ghauš) 

C Jumādil Awwal 

C Jumādil Šānī 

C Rajab-ul-Murajjab 

C Sha’bān-ul-Mu’aẓẓam 

C Ramaḍān-ul-Mubārak 

C Shawwāl-ul-Mukarram 

C Żul-Qa’daĥ-tul-Ḥarām 

C Żul-Ḥajjaĥ-tul-Ḥarām 
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Dawat-e-Islami 

Informação Básica   

Pergunta 1:  Diga o nome do movimento global, não-político, para pregação 
do Quran e Sunnah. 

Resposta:  Dawat-e-Islami. 

Pergunta 2:  Diga o nome do fundador do Dawat-e-Islami? 

Resposta:  Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, ‘Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad 
Ilyas Attar Qadiri Razavi ْـعَـالِـيَـ هدَاَمـْت بَـَركَـاُتـُهـُم ال . 

Pergunta 3: Qual é o objectivo Madani do Dawat-e-Islami? 

Resposta:  O objectivo Madani do Dawat-e-Islami é: ‘Eu devo lutar para reformar 

a mim e as pessoas do mundo todo, ـ-هـاِْن شَ=آءَال َوَجّلَ  ل َعّزَ .’ 

Pergunta 4:  Qual é o nome do Madani Markaz global do Dawat-e-Islami e onde 
é que se situa? 

Resposta:  O nome do Madani Markaz global do Dawat-e-Islami é Faizan-e-
Madina, localiza-se em Bab-ul-Madinah (Karachi, Pakistan). 

Pergunta 5: Depois do Quran e AḥádíS, qual é o outro livro, em Urdu, que é 
mais lido? 

Resposta:  De acordo com estimativas, o livro Islâmico, na língua Urdu, mais 

lido, depos do Quran e AḥadiS é o Faizan-e-Sunnat. ه ـ- ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ  É 
um livro famoso em todo mundo que foi traduzido nas seguintes 
línguas: em Inglês, Hindi, Gujrati, Sindi e Bangla.  

Pergunta 6:  Quem é o autor do Faizan-e-Sunnat? 

Resposta:  Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat fundador do Dawat-e-
Islami ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar 
Qadiri Razavi  َ ْـعَـالِـي ـهدَاَمـْت بَـَرَكـاُتـُهـُم ال . 
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Manqabat-e-‘Aṭṭār (in Urdu) 

‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Terā karam ĥay Żāt-e-bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Nisbat kiyā ĥay piyārī piyārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Āqā day do bayqarārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Kartā raĥūn mayn ashk bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Āqā sun lo ‘arz ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Pūrī karūn mayn żimmaĥdārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Āqā teray sadqay wārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Nāzān ĥūn nisbat pay ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Mayn ĥūn Ḍīyāyī mayn ĥūn Raḍawī Sag ĥūn Ghauš-e-Pāk kā 

Qādrī ĥūn Qādrī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Dars-o-bayān say kiyūn gĥabrāun kaysā darr kiyā khauf ĥo 

Kiyūn ĥo kisī kā rau’b ṭārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Daytā raĥūn naykī kī da’wat chaĥta ĥūn istiqāmat 

Guzray yūn hī ‘umr sārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 
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Piyāray Āqā bakhshwānā Nār-e-Dauzakh say bachānā 

‘Iṣyān kā ĥay bojĥ bĥārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Mayn bĥī daykĥūn Makkaĥ Madīnaĥ Murshid terī ānkĥaun say 

Kab āye gī mayrī bārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Rauḍa-e-aqdas mimbar nūr mayn bĥī dekĥūn kāsh! Ḥuḍūr 

Piyārī dikĥā Jannat kī kīyārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Mītĥay Murshid mītĥā Ḥaram ĥo Maulā ab to aysā karam ĥo 

Ḥasrat niklay pĥir to ĥamārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Meray Bāpā meray Dātā bĥar do mayrā bĥī tum kāsaĥ 

Fayḍ tayrā ĥay jag pay jārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

Dīd-o-Murshid Qufl-e-Madīnaĥ Bāpā ‘aṭā ĥo Fikr-e-Madīnaĥ 

Mayn ĥūn mangtā mayn ĥūn bĥikārī ‘Aṭṭārī ĥūn ‘Aṭṭārī 

 

 

 

 

 

Expresse Gratidão 

O Sagrado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  disse: “A pessoa que não expressou gratidão َصّ$َ
para as pessoas, não expressou gratidão para Allah  ََوَجّل   ’.عَّزَ

(Sunan-ut-Tirmiżī,Kitāb-ul-Bar-e-Waṣilat Vol. 3, p. 384, Ḥadīš 1962) 
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Invocações   

 

 

1. Sْيِح فَاِطَمCَِتْس 

 Recite  ُّٰسْبٰحَن الل ِS , 33 vezes,  ّٰ َلَْحْمُدلِل Sِ ا   34 vezes e  َّٰلل ْکَربُ ا َ Sُ ا  34 vezes, depois de cada Salah. 

 َيا َسَالُم  .2

 Recite 111 vezes e sopre sobre o paciente e este será curado,  َـ-ـلآءَا=اِْن ش َوَجّلَ ه ل عَّزَ .  

 َيا َوّهَاُب  .3

 Aquele que recitar 7 vezes diariamente, todos seus Du’as serão atendidos. 

 َيا َعِظْيُم  .4

 
Recite 7 vezes, sopre na água e depois beba a água. Isso aliviará dores de 

estômago,  هـَش=آءَال اِْن ـ- َوَجّلَ  ل عَّزَ . 
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 َيا ُمِجْيُب  .5

 
Recite 3 vezes e sopre na pessoa que sofre de dores de cabeça, esta será aliviada, 

ـ-ه ل َوَجّلَ  اِْن شَ=آءَاـل عَّزَ . 

 َيا قَِوّیُ  .6

 
Recite depois dos cinco Farz Salah colocando a tua mão direita sobre a sua 

cabeça, tua memória melhorará, ـ-ه ل َوَجّلَ  اِْن شَ=آءَاـل َعّزَ . 

 

Ṣalat-‘Alan-Nabī     

 ّٰ  Eَٰ= Sُ ُمَحّمَدَصEَّ الل
 Setenta portas de misericórdia são abertas para  

aquele que recita este Durud Sharif.  

(Al-Qaul Al-Badī’, p. 277) 

 

 

َللّٰ  َنْ ا َب ِعنْ َعَد الْ َمقْ Sُ الْ ِزلْ qُّمَ ا َمةِ َم الْ َدَک َيوْ ُمَقّرَ  ِقَيا
O Amado e Abençoado Profeta اهللاُ تَعَاٰىل #َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم    :disse َصّ$َ

“Minha intercessão tornar-se-á Wajib para a pessoa que recita este Salat (Durud Sharif).’ 

(Al-Mu’jam az Zawaid, Vol. 10, p. 254, HadiS 17304;  

Musnad Imam Aḥmad, bin Hanbal, Vol. 6, p. 46, HadiS 16988)

v---v---v  



Ensinamentos Fundamentais do Isslaam 

 

45 

Manqabat Ghauš-e-A’ẓam (in Urdu)  َاُهللا تَعَاٰىل ع  نْهُ ـَرِ�َ  

Asīraun kay Mushkil Kushā Ghauš-e-A’ẓam  َاُهللا تَعَاٰىل ع  نْهُ ـَرِ�َ  

Asīron kay Mushkil kushā Ghauš-e-A’ẓam 

Faqīraun kay Ḥājat-rawā Ghauš-e-A’ẓam 

Gĥirā ĥay balāun may bandaĥ tumĥārā 

Madad kay liay āo Yā Ghauš-e-A’ẓam 

Teray ĥāth mayn ĥāth mayn nay diyā ĥay 

Teray ĥāth ĥay lāj Yā Ghauš-e-A’ẓam 

Murīdaun ko khatraĥ naĥī baḥr-e-gham say 

Kay bayřay kay ĥayn Nā-Khudā Ghauš-e-A’ẓam 

Zamānay kay dukh dard kī ranj-o-gham kī 

Teray ĥāth may ĥay dawā Ghauš-e-A’ẓam 

Nikālā ĥay peĥlay to dūbay ĥūaun ko 

Aur ab dūbtaun ko bachā Ghauš-e-A’ẓam 

Mayrī mushkilaun ko bĥī āsan kījīay 

Kay ĥayn āp Mushkil Kushā Ghauš-e-A’ẓam 

Kĥilā day jo murjĥāyi kaliyān dilaun kī 

Chalā koyī aysī ĥawā Ghauš-e-A’ẓam 

Kaĥay kis say ja kar Ḥasan apnay dil kī 

Sunay kaun teray siwā Ghauš-e-A’ẓam  

(Żauq-e-Na’at, pp. 124-128)
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Munājāt (in Urdu) 

Maḥabbat mayn apnī gumā Yā Ilāĥī  



وََ<= 
?�َ 

Maḥabbat mayn apnī gumā Yā Ilāĥī 

Nā pāūn mayn apnā patā Yā Ilāĥī 

Raĥūn mast-o-baykhud mayn tayrī wilā mayn 

Pilā jām aysā pilā Yā Ilāĥī 

Mayn baykār bātaun say bach kar ĥamayshaĥ 

Karūn tayrī Ḥamd-o-Sanā Yā Ilāĥī 

Mayray ashk beĥtay raĥayn kāsh ĥar dam 

Tayray khauf say Yā Khudā Yā Ilāĥī 

Gunāĥaun nay mayrī kamar tauř dālī 

Mayrā ḥashar mayn hogā kiyā Yā Ilāĥī 

Banā day mujĥay nayk naykaun ka sadqaĥ 

Gunāĥaun say ĥar dam bachā Yā Ilāĥī 

Mayrā ĥar ‘amal bas tayray wāsṭay ĥo 

Kar ikhlāṣ aysā ‘aṭā Yā Ilāĥī 

‘Ibādat mayn guzray mayrī zindagānī 

Karam ĥo karam Yā Khudā Yā Ilāĥī 

Musalmān ĥay ‘Attar tayrī ‘aṭā say 

Ĥo īmān par khatimaĥ Yā Ilāĥī 

(Wasāil-e-Bakhshish, p. 45) 
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Ṣalāt-o-Salām (in Urdu) 

Mustafa Jān-e-Raḥmat pay Lākĥaun Salām 

Mustafa Jān-e-Raḥmat pay lākĥaun Salām 

Sham’-e-bazm-e-Ĥidāyat pay lākĥaun Salām 

**** 

Ĥam gharībon kay Āqā pay bay-ḥad Durūd 

Ĥam faqīron kī Šarwat pay lākĥaun Salām 

**** 

Dūr-o-nazdīk kay sun-nay wālay woĥ kān 

Kān-e-la’l karāmat pay lākĥaun Salām 

**** 

Jis kay mātĥay shafā’at kā Seĥrā raĥā 

Us Jabīn-e-Sa’ādat pay lākĥaun Salām 

**** 

Jis kay sajday ko Miḥrāb-e-Ka’bah jĥukī 

Un bĥawaun kī laṭāfat pay lākĥaun Salām 

**** 

Jis ṭaraf uṫĥ gayī dam mayn dam ā-gayā 

Us Nigāĥ-e-‘ināyat pay lākĥaun Salām 

**** 

Patlī patlī gul-e-quds kī pattīyān 

Un Labuan kī nazākat pay lākĥaun Salām 

**** 
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Jis kī taskīn say rautay ĥūay ĥans pařay 

Us Tabassum kī ‘ādat pay lākĥaun Salām 

**** 

Kul jaĥān milk aur jaw kī rotī ghizā 

Us Shikam kī qanā’at pay lākĥaun Salām 

**** 

Jis sūĥānī gĥařī chamkā Ṭaybaĥ ka chānd 

Us dil Afrauz-e-Sā’at pay lākĥaun Salām 

**** 

Ghauš-e-A’ẓam Imām-ut-Tuqā-Wannuqā 
Jalwaĥ-e-shān-e-qudrat pay lākĥaun Salām 

**** 

Kāsh Maḥshar mayn jab un kī āmad ĥo aur 

Bĥayjayn sab un kī shaukat pay lākĥaun Salām 

**** 

Mujĥ say khidmat kay qudsī kaĥayn ĥān Raḍā 

Mustafa Jān-e-Raḥmat pay lākĥaun Salām 

**** 

Fayḍ say jin kay lākĥaun ‘Imām-e-sajay 

Mayray Shaykh-e-Ṭarīqat pay lākĥaun Salām 

**** 

Jis nay Naykī kī Da’wat ka jazbaĥ diyā 

Us Amīr Aĥl-e-Sunnat pay lākĥaun Salām 

(Ḥadāiq-e-Bakhshish, pp. 211-229) 
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Du’ á  

(Boas) Maneiras de Du’a  
 

C Expresse glória para Allah  ََوَجّل  :antes de tu fazeres Du’a: Por exemplo, diga عَّزَ

 ّٰ َلَْحْمُد لِل  Sِ َرّبِ الْٰعلَِمْنيَ ا

C Du’a é aceite se for feito com Durud Sharif antes e depois dele. Por exemplo, 
recite o seguinte: 

َالُم =َلَْيَك يَا َرُسوْ  لٰوةُ َوالّسَ َلّصَ  َل اّ)ٰ ا

لَِك َواَْصٰحِبَك يَا َحCِْيَب اّ)ٰ   َو=Eَٰ ٰا

C Mantenha o teu olhar para baixo, quando estiveres a fazer Du’a. 

C Olhar de um lado para o outro, durante o Du’a pode causar problemas de 
visão. 

C Durante o Du’a, levante ambas mãos até que fiquem alinhadas com teu peito. 

C As palmas devem estar viradas para o céu, durante o Du’a. 
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Masurah Du’as  

� ا�لل%ٰ  % 
نْ  َرّبََنآ 3 تَِنا ِىف الّدُ  ط ◌ِ َحَسنًة ّوَقَِنا�ََذاَب الّنَار  َيا َحَسنًة ّوَاْالِٰخَرةِ ٰا

Tradução:  

Ó nosso Rab! Conceda-nos o bom deste mundo e o bom da vida futura, e salve-nos do 

tormento do Inferno. 

 

 

َللُّٰهّمَ َرّبِ ِزدْ   ًما=ِلْ  ِىنْ ا

Tradução:  

Ya Allah! Aumente o meu conhecimento. 

 

  

v---v---v  

v---v---v  

Agradecimento por um pequeno favor 

O Amado e Abençoado Profeta َوَسلَّم   َواٰلِٖه  #َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  disse: ‘Aquele que não َصّ$َ
expressou agradecimento por um pequeno favour, também, não expressou 
agradecimento para um grande (favour).’  

(Musnad Imām Aḥmad, bin Ḥanbal, Al-Ḥadīš, Vol. 6, p. 394, Ḥadīš 18477) 
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