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40 Curas Espirituais
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Leia este folheto no seu todo, pois com certeza quando vires as
bênçãos do Nome de ALLAH (     ),        !" #  o teu coração ficará
Feliz.

Benefícios Do Durud Sharif ﷺ
‘Enviem para mim o durud sharif em abundância, pois na verdade a
vossa recitação de durud para mim é um meio para o perdão dos
vossos pecados’.
(vide: Al jame ul sager, pag:87, hadice número: 1406, impressão: Ilmia
Beroot)
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40 Curas Espirituais
Leia o Durud Sharif, uma vez no princípio e uma vez ao fim de cada
recitação. Se não vires ou notares qualquer benefício então, em vez de
reclamar, examine seus próprios erros e, lembre-se de que acima de
tudo está a vontade de Allah /     01
1. ﻢ
َّ ُ ُﻫ َﻮاﷲ- Aquele que recitar estes atributos 7 vezes depois de
ُ اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ
cada Salát,
       !" # 

será salvo do efeito maligno do Demónio e vai morrer
como Muçulmano (i.é submisso a vontade de Allah      ).
2.

ﮏ
ُ ِ َﻳﺎ َﻣﻠ- Qualquer pessoa necessitada que recitar este atributo 99

vezes diariamente,        !" #  , será salvo da pobreza e irá tornar-se
rico.
3.

 َﻳﺎﻗ ُُّﺪ ْو ُس-

Aquele que recitar este Atributo no decorrer de uma

viagem,        !" #  , será aliviado da fadiga.
4.

ﺎﺳﻼ َ ُم
َ  َﻳ- Ao Recitar este atributo 111 vezes e depois soprar numa

pessoa doente,        !" #  , a tal pessoa ficará curada.
5. ﻦ
ُ  َﻳﺎ ُﻣ َﻬ ْﻴ ِﻤ- Qualquer pessoa aflita que recitar estes atributos 29 vezes
ao dia,        !" #  , terá as suas preocupações solucionadas.
6. ﻦ
ُ  َﻳﺎ ُﻣ َﻬ ْﻴ ِﻤ- Aquele que recitar este atributo 29 vezes ao dia,        !" #  ,
será salvo de todas as calamidades e problemas.
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7.

 َﻳﺎ َﻋ ِﺰ ْﻳ ُﺰ-

Aquele que recitar este atributo 41 vezes, antes de se

dirigir a um órgão de justiça ou oficial para a resolução de um
determinado caso,        !" #  ,ele encontrará o oficial ou o juiz
bondoso para com ele.
8.

َﱪ
ُ ِّ َﻳﺎ ُﻣ َﺘﳊ

- Recite este atributo 21 vezes quando tiver pesadelos,

       !" #  ,

os mesmos serão afastados (duração do tratamento: até
estar curado).
9.

َﱪ
ُ ِّ  َﻳﺎ ُﻣ َﺘﳊ- Antes de fazer o coito com a sua esposa, recite 10 vezes

este atributo,        !" #  , será pai de um filho virtuoso.
10.

ُﺎر ٴ
ی
ِ  َﻳﺎ َﺑ- Quem recitar este atributo 10 vezes em todas as Sextas-

Feiras,       !" #  , será agraciado com um filho.

11.

◌َﻳﺎﻗ َّﻬ َُﺎر

- Se alguém estiver a enfrentar qualquer problema deve

recitar este atributo 100 vezes,
removido.
12.

ﺎب
ُ َﺎو ّﻫ
َ  َﻳ-

       !" #  ,

o tal problema será

Qualquer um que recitar este atributo 7 vezes ao dia

ser-lhe-ão aceites,        !" #  , todas as súplicas (lícitas).
13.

ُ َﻳﺎ ﻓَ َّﺘﺎح- Qualquer um que recitar 70 vezes ao dia este atributo,

depois de Salatul-Fajr, enquanto tiver as suas mãos colocadas no
peito,        !" #  , o seu coração estará livre de todas as impurezas.
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14.

ُ َﻳﺎ ﻓَ َّﺘﺎح- Aquele que recitar este atributo 7 vezes ao dia,        !" #  ,

o seu coração será iluminado.
15. ﺾ
ُ  َﻳﺎﻗَﺎ ِﺑ- Aquele que recitar este atributo 30 vezes ao dia, sagrarse-á vitorioso diante dos seus inimigos.
16.

ﺎراﻓِ ُﻊ
َ  َﻳ-

Aquele que recitar este atributo 20 vezes ao dia, terá

todos seus desejos concretizados.
17. ﲑ
ُ ْ  َﻳﺎ َﺑ ِﺼ- Aquele que recitar este atributo 7 vezes ao dia, no tempo
do Namaz de Assr, (isto é, entre o inicio de Salátal Assr até um pouco
antes do pôr do sol),        !" #  , será salvo da morte súbita.
18.

 َﻳﺎ َﺳ ِﻤ ْﻴ ُﻊ- Aquele que recitar este atributo 100 vezes ao dia e no

decorrer da recitação não interromper para falar algo, e ao completar
fazer duá,        !" #  , ela terá o que pedir.
19. ﻢ
َ  َﻳ- Aquele que recitar 80 vezes este atributo depois de cada
ُ ﺎﺣ ِﮑ ْﻴ
Saláh,        !" #  , não dependerá de ninguém (excepto Allah      01
20.

َﻳﺎ َﺟﻠِ ْﻴ ُﻞ

- Recite este atributo 10 vezes e sopre nos teus bens,

mercadoria ou dinheiro,        !" #  , estará protegido do roubo.
21. ﺎﺷ ِﻬ ْﻴ ُﺪ
َ  َﻳ- Qualquer um que recitar este atributo 21 vezes antes do
nascer do sol, enquanto tiver colocado uma mão na testa de uma
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criança desobediente, e com a face virada para o céu,
tal criança será nobre.

       !" # 

22. ﻞ
ُ ﺎوﮐ ِْﻴ
َ  َﻳ- Qualquer um que recitar este atributo 7 vezes ao dia, no
tempo de Salátal-Assr,        !" #  , será salvo de todos os problemas.
23. ﺎﺣ ِﻤ ْﻴ ُﺪ
َ  َﻳ- Aquele que tiver o hábito de falar indecentemente e que
pretende se livrar disso, deve recitar este atributo 90 vezes e soprar
num copo vazio e sempre que desejar beber água deve usar o mesmo
copo,        !" #  , este hábito terminará.
24.

8
ْ ِ  َﻳﺎ ُﻣ ْﺤ-

Aquele que recitar este atributo 1000 vezes todas as

noites de Quinta-Feira,        !" #  , será salvo dos castigos do Qabar
(sepultura), assim como dos castigos do Dia do Juízo Final.
25.

ﲕ
ْ ِ َﻳﺎ ُﻣ ْﺤ

- Se tiver problemas gástricos, dor no estômago ou em

qualquer parte do corpo, ou ainda se tiver medo de perder qualquer
parte do corpo, então deve recitar este atributo 7 vezes e soprar sobre
corpo,        !" #  , será curado (duração do tratamento: até estar
curado).
26.

 َﻳﺎ ُﻣ ِﻤ ْﻴ ُﺖ- Qualquer um que recitar este atributo 7 vezes ao dia e

soprar no corpo,        !" #  , não será afectado pela feitiçaria.
27. ﺟ ُﺪ
ِ ﺎوا
َ  َﻳ- Qualquer um que recitar este atributo em cada bocado de

comida que levar a boca,       !" #  , a tal comida transformar-se-á
em luz no seu estômago que afastará as doenças.
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28.

 َﻳﺎ َﻣﺎ ِﺟ ُﺪ- Qualquer um que recita este atributo 10 vezes e soprar

numa bebida (halal),        !" #  quem dela beber não ficará doente.
29.

ﺎوا ِﺣ ُﺪ
َ َﻳ

- Aquele que sente medo quando está sozinho, deverá
       !" #  ,

recitar este atributo 1001 vezes,
sozinho) afastar-se-á dele.
30.

 َﻳﺎﻗَﺎ ِد ُر-

o medo (de ficar

Aquele que recitar este atributo quando estiver a lavar

todos os seus membros na altura do Wudhu (ablução) e fazer disso
uma prática de rotina diária,        !" #  , os inimigos não terão
capacidade de sequestrá-lo.
31.  َﻳﺎﻗَﺎ ِد ُر- Quando estiver a passar por momentos difíceis recite este

atributo 41 vezes,        !" #  , os seus problemas serão reduzidos.
32.

 َﻳﺎ ُﻣ ْﻘ َﺘ ِﺪ ُر- Qualquer um que recitar este atributo 20 vezes ao dia,

       !" #  ,

33.

estará debaixo da sombra da Misericórdia Divina.

 َﻳﺎ ُﻣ ْﻘ َﺘ ِﺪ ُر-

Qualquer um que recitar 20 vezes este atributo ao

acordar, ele terá a ajuda de Allah      em todas as suas tarefas.
34. ل
ُ  َﻳﺎا َ َّو- Qualquer um que recitar este atributo 100 vezes ao dia,
       !" #  ,

a sua esposa o amará.

35. ﺎﻇﺎ ِﻫ ُﺮ
َ  َﻳ- Escreva este atributo na parede de uma casa,        !" #  ,
a parede será segura.
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36.

ف
ُ ﺎر ُؤ
َ َﻳ

- Qualquer um que deseja ver um oprimido salvo

deuma pessoa cruel, deve recitar este atributo 10 vezes e depois
dialogar com a tal pessoa cruel,
advertências.
37.

       !" #  ,

ela aceitará as suas

ﲎ
ُّ ِ  َﻳﺎ َﻏ- Se tiver dor na coluna vertebral, joelhos, nas articulações

ou em qualquer parte do corpo, recite continuamente este atributo,
       !" #  , sentir-se-á aliviado da dor.
38. ْﲎ
ْ ِ  َﻳﺎ ُﻣﻐ- Recite este atributo 1 vez, sopre nas mãos e esfregue-as na
parte do corpo onde há dor,        !" #  , será aliviado da dor.
39.

َﻳﺎ َﻣﺎ ﻧِ ُﻊ

- Se não houver entendimento no lar, se a mulher está

zangada com o marido então ela deve recitar, e se o marido está
zangado com a esposa então ele deve recitar este atributo 20 vezes
sentado na cama quando forem se deitar,       !" #  , isto trará
harmonia e entendimento no lar. (Duração da terapia: deve-se recitar
até que surta o efeito desejado).
40.

َﻳﺎ َﻧﺎ ﻓِ ُﻊ

- Recite este atributo 20 vezes antes de iniciar qualquer

trabalho,        !" #  , o seu trabalho será concluido e de acordo com
o seu desejo.
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