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Du’ā para ler o livro
Leia o seguinte Du’ā (súplica) antes de estudar um livro religioso
ou aula Islâmica, ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȻȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ, lembrarás de qualquer coisa que
estudares:
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Abra as portas de conhecimento e sabedoria para
Ya Allah Ȑ
nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais honrado e
magnificente.

$O0XVWDWUDIYROSS 




Note: Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’ā
LL
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Esquema de Transliteração
ء
ا
ب
پ
ت
ٹ
ث
ج
چ
ح
خ
د
ڈ
ذ
ر

A/a
A/a
B/b
P/p
T/t
৩/৪
Š/š
J/j
Ch
ণ/ত
Kh/kh
D/d
উ/ঊ
Ż/ż
R/r

ڑ
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
گ

Ř/ř
Z/z
X/x
S/s
Sh/sh

ل
م
ن

M/m

و

V/v,
W/w

ۃ/  ہ/ھ
ى
ঋ/ঌ
ے
৫/৬
◌َ
/
◌ُ
‘
◌ِ
Gh/gh
و ﻣ ّﺪہ
F/f
ى ﻣ ّﺪہ
Q/q
ৡ/ৢ

K/k
G/g

ا ﻣ ّﺪہ

L/l
N/n

Ĥ/ĥ
Y/y
Y/y
A/a
U/u
I/i
Ū/ū
Ī/ī
Ā/ā
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Escorpião Preto
Não importa o quanto preguiçoso Satanás te faz, leia este
folheto do inicio ao fim. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ, ganharás um tesouro de
recompensa e conhecimento.

Excelência de Durud
O Profeta da humanidade, a paz do nosso coração e espírito, o
Äǭ
mais generoso e bondoso ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä disse, ‘Oh Pessoas!
Sem dúvida, aquele que consegue rapidamente salvação no dia
do julgamento do seu pavor e responsabilidade será aquele
entre vocês que terá recitado Durud sobre mim em abundância
no mundo.’ )LUGDXVXO$NKEDUYROSS+DGLV
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É dito que o corpo morto de um desconhecido jovem, sem a
barba, foi encontrado numa vila próxima à Quetta. Depois das
necessárias formalidades, as pessoas o enterraram.
Entretanto, membros familiares do jovem chegaram e
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expressaram o desejo de levaro corpo morto para sua vila para
enterrá-lo lá. Portanto, a campa foi cavada. Como a placa foi
removida da cara, pessoas gritaram de terror ao ver que lá estava
uma barba preta na cara do jovem que não tinha barba e que
acabavam de enterrar e, não era uma barba do cabelos pretos. Era
uma barba de escorpiões pretos! Vendo aquele cenário
horrendo, as pessoas rapidamente deitaram areia sobre a campa e
voltaram em pânico arrependendo-se dos pecados.

Como é visto o acto de reabrir campa e levar o falecido?
Queridos irmãos Muçulmanos! O incidente anterior que
aconteceu em Quetta refere-se ao cavar de novo de uma campa
para levar o corpo a um outro lugar. Nota: A regra estipula que
cavar a campa (depois do enterro) sem uma permissão Shar’i é
Haram. A’la Hadrat, restaurador de Sunnah, exterminador de
Bid’ah, Imam Ahmad Raza Khan ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑȻ ǆÅ ƅ
Ä È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ disse, ‘Cavar a
campa (depois do enterro) é estritamente Haram. Além disso,
é uma profanação da pessoa falecida e blasfémia aos segredos
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’ )DWDZD5D]DZL\\DKYROSS
de Allah Ȑ

Barbear e verme preto horrível
Uma vez eu1 descrevi aquele incidente durante uma palestra
inspiradora da Sunnah. Tendo ouvido aquele incidente, um
jovem, sem barba, (de Bab-ul-Madinah, Karachi) fez a intenção

1

O autor
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de deixar crescer sua barba, por medo divino. Portanto, ele
começou Ă ĐƌĞƐĐĞƌ Ă ďĂƌďĂ͕ ŵĂƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ƐƵĂ ĨĂŵşůŝĂ
ŽƉƵƐĞƌĂŵͲƐĞĞĨŽƌĕĂƌĂŵͲůŚĞĂƚĞƌƐƵĂďĂƌďĂƌĂƉĂĚĂĚĂŶĚŽͲůŚĞ
ĂƚĞŶƚĂĕĆŽĚĞĐĂƐĂŵĞŶƚŽ͘ŵďŽƌĂĞůĞƌĂƉŽƵƐƵĂďĂƌďĂƐŽďƌĞ
ƉƌĞƐƐĆŽ ĚĂ ƐƵĂ ĨĂŵşůŝĂ͕ Ž ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĞƐĐŽƌƉŝĆŽ ƉƌĞƚŽ Ž
ƉĞƌƚƵƌďĂǀĂ͘dĞŶĚŽ ƐƵĂ ďĂƌďĂ ƌĂƐƉĂĚĂ͕ ƋƵĂŶĚŽĞůĞĞŶƚƌŽƵ ŶĂ
ĐĂƐĂ ĚĞ ďĂŶŚŽ ĚĂ ƐƵĂ ĐĂƐĂ͕ ĞůĞ ƚƌĞŵĞƵ ĚĞŵĞĚŽ ĂŽ ǀĞƌ ƋƵĞ
Ƶŵ ǀĞƌŵĞ ƉƌĞƚŽ ŚŽƌƌşǀĞů ĞƐƚĂǀĂ ƌĂƐƚĞũĂƌ͘ ƐƐƵƐƚĂĚŽ ƉŽƌ ǀĞƌ
ĂƋƵŝůŽ͕ĞůĞĂƌƌĞƉĞŶĚĞƵͲƐĞĚĞƚĞƌƐƵĂďĂƌďĂƌĂƉĂĚĂĞĐŽŵĞĕŽƵ
ĂĚĞŝǆĄͲůĂĐƌĞƐĐĞƌŶŽǀĂŵĞŶƚĞ͕Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ ͘

Deixa suas barbas crescerem
Oh devotos do Profeta Sagrado! Repetidamente leia o seguinte
Äǭ
dito abençoado do Profeta nobre ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , ‘Cortem
vossos bigodes para que fiquem curtos e deixem vossas barbas
crescer. Não façam as vossa faces semelhantes as dos Judeus.’
6KDUDK0DՍDQL$O$VDUYROSS

Descrição Assustadora da pós-Morte
Oh Irmão Muçulmano imprudente! Pondera por um
momento! Não terás força depois da sua morte.
Aqueles que te consideram querido tirarão tuas roupas. Não
importa o quanto rico e endinheirado tu és, você será
embrulhado em um manto branco na qual uma pessoa sem
herdeiros que encontra sua morte na rua é embrulhado. Se tu
tens um carro permanecerá na garagem, a sua roupa cara
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permanecerá no seu guarda-roupa. Sua riqueza que te
esforçaste para acumular será distribuída entre seus herdeiros.
Sua família estará a derramar lágrimas, enquanto seus inimigos
estarão alegres. Teus amados levar-te-ão nos seus ombros para
um lugar abandonado onde nunca poderias vir sozinho até
mesmo por um momento, especialmente de noite. Costumavas
a tremer de medo apenas por pensamento de ir lá sozinho.
Agora uma campa será cavada na qual teus queridos enterrarte-ão com suas próprias mãos e depois voltarão, deixando-o
sozinho na sua campa. Nenhum dos seus familiares estará
preparado para ficar contigo até mesmo por uma hora. Até
mesmo seu próprio querido filho fugirá, deixando-te sozinho
em sua campa. Quem sabe quantos milhares de anos, você terá
que ficar nesta pequena, estreita e escura campa? Você estará
chocado e assustado. Com olhos desesperados, estarás a ver
seus familiares a desaparecer. Teu coração estará afundar!
Logo, as paredes da campa começarão a abanar e dois anjos
de faces assustadores (Munkar e Nakir) destruirão com força
as paredes da campa, com seus dentes longos, e virão na tua
frente. Chama de fogo estará saindo dos seus olhos. Seus
longos e escuros cabelos assustadores, vão da cabeça aos pés.
Eles colocar-te-ão sentado, de forma brusca e, irão questionarV
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ?) Â
te numa voz ameaçadora: Â/ 0 y2 / ÎV Ë/  (quem é teu Rab Ȑ
/ Ð0 Û1vË/
(qual é a tua religião?) então, toda a obstrução entre você e
Madinah será removida. Uma face bonita e brilhante será
mostrada a você ou uma grande e gloriosa personalidade
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aparecerá. Seus olhos podem baixar em vergonha. Talvez
pensarás ‘como eu seria capaz de levantar meus olhos e mostrar
minha cara deformada! Este é meu querido e abençoado Profeta
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä cuja Kalimah, eu recitava. Eu chamei-me seu
devoto, mas o que eu fiz!’
Äǭ
Nosso Profeta Sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä já tinha ordenado,
‘Mantenha seu bigode curto e cresça sua barba, e não faça sua
face como a dos Judeus.’

Mas alas! Minha desgraça! Perdi-me na luxúria mundana
temporária. A Moda arruinou-me. Apesar de ser estritamente
Äǭ
proibido pelo Profeta sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , eu fiz minha
face como a de não muçulmanos. O que acontecerá agora? O
Äǭ
que aconteceria se o querido Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä afastasse
sua face abençoada de mim dizendo, ‘esta não é uma face como
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ proíba, se isso
a dos meus devotados.’ Pondere! Que Allah Ȑ
acontecer qual seria sua condição no momento!
1ÁXWKVDND\JÁTë\ÁPDWWDODNNKXGÁNëTDVDP
$JDU1DEëQD\QDГDUVD\JLUÁND\FåRUGL\Á
$TXHOHTXHQmRHUJXHUVHDWHTL\DPDWSRU$OODK
6HDOJXpPFDLQRVROKRVGHSURIHWD

Não acontecerá, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ. Certamente não acontecerá. Tu
ainda estás vivo. Adopta o Sunnah da Barba! Tenha pena do
seu corpo fraco! Crie coragem imediatamente, abandona às
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modas e adorna sua cara com o Sunnah abençoado do querido
e abençoado Rasul ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄ ÄÇ ǭÄ por criar uma barba. Não
caia nos truques de Satanás e nunca prestes atenção para tais
pensamentos satânicos tais como ‘eu não sou suficientemente
capaz de criar barba, ainda sou novo, não tenho suficiente
conhecimento, se alguém perguntar-me uma questão em
relação a Islam, não serei capaz de responder, manterei uma
barba quando eu ganhar algum conhecimento.’ Lembre-se! É o
pior truque de Satanás fazer uma pessoa considerar-se capaz.’
Lembre-se! Aquele que se considera capaz é na verdade incapaz.
Adopte a humildade! Até mesmo estudiosos não respondem todas
questões, então é somente você que levou a responsabilidade de
responder todas questões! Não seja enganado pelo seu Nafs e
adopte o Sunnah da barba. Até mesmo se sua mãe impedir-te, ou
teu pai impedir-te, toda sociedade desencorajar-te, teu
casamento obstruído, qualquer coisa que acontecer, as ordens
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ e seu profeta abençoado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
de Allah Ȑ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä devem
ser obedecidas. Não perca esperança. Se está inscrito no Lauh-eMahfuz que vais casar, então sem dúvida você casará e se não
está inscrito, então nenhuma força do mundo pode fazer teu
casamento acontecer. Morte pode vir a qualquer hora.

Morte após barbear
Uma vez alguém disse me um incidente de que um jovem de
Bangladesh cresceu barbas. Quando seu casamento aproximou
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se, seus pais forçaram-lhe a fazer a barba. Portanto, ele de má
vontade, foi a uma barbearia onde ele teve sua barba feita. Depois
de barbear, quando ele estava no seu caminho de volta para casa,
ele foi atropelado por um veículo rápido, que resultou em sua
morte repentina. Toda sua esperança de casamento foi quebrada.
Seus pais não lhe beneficiaram! Nem mesmo seu casamento
aconteceu e nem sua barba permaneceu. Meu querido irmão!
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ e faça hoje uma intenção firme de
Acorda! Confia Allah Ȑ
que ‘agora minha cabeça pode ser cortada em devoção ao
Äǭ
querido e abençoado Rasul ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä mas nenhuma
força do mundo pode separar minha barba da face.’
Congratulação!

Incidente do Profeta sagrado detestar barbear
Äǭ
O Profeta sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä uma vez enviou uma carta
com a mensagem ‘de chamar a rectidão’ a Sag-e-Iran Khusraw
Æ
(Parwayz) via Sayyiduna ‘Abdullah Bin Huzafah ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä .
Å ʝ
Vendo a carta abençoada, Khusraw (Parwayz), uma pessoa
cruel e insolente, ficou furiosa e rasgou a carta abençoada em
pedaços. (O que Parwayz então disse é omitido por causa de ser
blasfemo).

Então, Khursraw (Parwayz) emitiu uma ordem ao Bazan, o
governador de Yemen, que tinha influência sobre todo império
Árabe. Bazan chamou uma tropa cujo comandante era
Kharkhasrah. Além disso, um outro agente chamado Baniwiyah
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também foi enviado juntamente com eles para manter olho nos
Äǭ
avanços e acções do Profeta sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Quando ambos agentes foram trazidos diante da abençoada
Äǭ
presença do querido Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä , suas veias do
pescoço estavam tremer de medo, causado pela intimidação
Äǭ
Profética do querido Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä . Como eles eram
adoradores de fogo, não tinham barbas, e seus bigodes eram
tão grandes que seus lábios eram cobertos. Eles costumavam a
chamar seu rei Parwayz como ‘Senhor’. Desolado por ver
Äǭ
suas faces sem barbas, o querido Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä Ȼ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
disse em repugnância, ‘que sejam destruídos! Quem vos pediu
para fazer essa face?’ eles responderam, ‘Nosso Senhor
‘Parwayz’ pediu-nos para fazer assim.’ O querido e
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
abençoado Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä disse, ‘Mas meu Rab Ȑ
me ordenou criar barba e diminuir o bigode.’ 0DGDULMXQ
1XEXZZDKYROSS)DWDZDH5D]DZL\\DKYROSS

Descrição do coração tremendo no dia do julgamento 
Queridos irmãos Muçulmanos! Ponderem sobre este
incidente! Ambos eram incrédulos (não muçulmanos), tanto
quanto desconhecedores das regras de Shari’ah e não eram
obrigados a seguir Shari’ah., mas como eles tinham destruído e
deformado a beleza natural das suas faces, o Profeta sagrado
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
 ÄÇ ǭ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä estava muito repugnado pelos seus actos.
Å ʄ
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Äǭ
Apesar de ser enviado como uma misericórdia, ele ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
disse; ‘Que sejam destruídos.’

Pondere um pouco! No dia do julgamento, todos seres
humanos reunir-se-ão e cada um estará preocupado somente
consigo mesmo. Uma mãe fugirá do seu filho e filho fugirá do
seu pai. Nessa altura, os pecadores colocarão todas suas
Äǭ
esperanças no Profeta sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  Todas pessoas
terão que apresentar-se a ele.
Lembre-se! Pessoas serão ressuscitadas no mesmo estado em
que elas morreram. Os barbudos serão erguidos com uma
barba enquanto que, os sem barbas serão erguidos sem barba.
Você que abandona o sunnah do querido Profeta! Se o nobre
Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ perguntar se você amou-lhe, obviamente
Äǭ
não negarás. Você espontaneamente diria: Ya RasulallahȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋ! Tu és tudo para nós! Nós gostamos muito de ti, mais
do que gostamos de nossos pais, de riqueza ou presentes. Ó
Äǭ
nosso bondoso Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ! No mundo, nós
expressaríamos nossos sentimentos assim:
0D\UD\WRÀSåëVDENXFKåD\Q5DΥPDWHՌÀODP
0D\QMëUDåÁåīQ]DPÁQD\PD\QÀSåëND\OL\H
7XpVWXGRSDUDPLP0LVHULFyUGLDDRPXQGR
9LYRDSHQDVSDUDWLQHVWHPXQGR
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Äǭ
Ó nosso querido e abençoado Profeta Rasul ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä !
Nós ansiosamente expressaríamos nossos sentimentos:

*KXOÁPH0XϣϭDIÁEDQNHUPD\QELNMÁRQ0DGëQD\PD\Q
0XKDPPDGQÁPSHUVDXGÁVDUHEÁ]ÁUåRMÁ\H
4XHHXVHMDYHQGLGRFRPRXPHVFUDYRGH0XVWDIDHP0DGLQDK
2QHJyFLRVHMDIHLWRQRPHUFDGRHPQRPHGH0XKDPPDG
Äǭ
Ó nosso nobre Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ! Quando nossa devoção
a ti ficou insatisfeito, nós até mesmo diríamos:

-ÁQEåëPD\QWRGD\GXQ.KXGÁNëTDVDP
.RëPÁQJD\DJDU0XϣϭDIÁND\OL\H
3RU$OODK(XVDFULILFDULDDWpPHVPRPLQKDYLGD
6HDOJXpPSHGLVVHSDUDVDOYDUTXHULGR0XVWDID

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ proíbe,) se o querido e amado
Ouvido a isto tudo, (Allah Ȑ
Äǭ
Rasul ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä perguntou: ‘Oh meus devotos! Se vocês
realmente gostaram muito de mim, mais do que filhas e filhos,
vossos pais e da riqueza, se vocês vivessem no mundo apenas
para mim, e estivessem preparados não somente para serem
vendidos mas também, ser sacrificados pelo meu nome, então,
porque vocês fizeram faces como aquelas dos nãomuçulmanos! Não ouviram estes meus ditos?
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 Diminuam seus bigodes e deixem suas barbas crescerem e
não façam das vossas faces similares às dos Judeus.
6KDUDK0DՍDQL$O$VDUYROSS

 Aquele que adoptar meu Sunnah é meu e aquele que
afastar sua face do meu Sunnah não é meu.
.DQ]XOՌ8PPDOYROSS+DGHHV

 Aquele que não actua sobre meu Sunnah não é meu.
6XQDQ,EQ0DMDKYROSS+DGHHV 

Se Profeta está insatisfeito!
Aqueles apreciadores de moda! Lembrai-vos destes ditos, que
Äǭ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ proíba, se o Profeta sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Allah Ȑ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä tornase insatisfeito, o que farás? De quem buscarás ajuda? Quem
você pedirá para interceder? Quem te salvará da irá e
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ? Ainda tens uma chance. Arrependa-se
retribuição de Allah Ȑ
imediatamente. Cria barba mostrando um sinal de devoção ao
Äǭ
querido e amado Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä na sua face. Ponha
em parte o pensar desejoso: ‘eu ainda sou novo’, ‘criarei mais
tarde ou após o casamento.’
Ó meu Irmão Muçulmano ingénuo! Não caia nos truques
satânicos! Ele estará fazer seus amigos e familiares dizer-te que
tu és muito novo para criar barba. Isto é um truque satânico
muito desastrosamente bem sucedido. Ele destruiu muitas
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pessoas por usar este truque. Deixa me contar um incidente
admonitório para você:

Morte Infeliz
Um jovem permaneceu associado com ambiente Madani de
Dawat-e-Islami por um ano e criou sua barba. Então, talvez
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ proíba,
pela companhia dos seus amigos maus, que Allah Ȑ
ele fez a barba e não frequentou Dawat-e-Isami, inspirador
Sunnah Ijtima semanal celebrado em Bab-ul-Madinah Karachi
na noite da quinta-feira. Na sexta-feira, ele foi a Baia de Hawks
para um piquenique juntamente com seus amigos, e afogaramse lá.

Arrependa-se da companhia da moda!
Aquele jovem tinha por volta 20 anos de idade. Talvez ele não
fosse tão jovem para criar a barba! Esta é a razão pela qual ele
fez a barba apenas quinze dias antes da sua morte. Provavelmente
não! Era sua desgraça e efeito malvado da má companhia. Que
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ o perdoa! Este jovem rapaz deu-nos uma grande
Allah Ȑ
lição. Aquele que pensa em deixar o ambiente Madani de
Dawat-e-Islami ou adoptar a companhia de tais amigos que
gostam de piqueniques e divertimentos deveria cuidadosamente
ponderar para que ele também não encontre tal morte horrível,
dando uma lição aos outros. Ele deveria estar com medo de ser
levado ao abismo de destruição pelos seus amigos modernos que
já caíram no abismo de destruição. Ele também deveria ponderar
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que talvez sua vida está ir ao fim, razão pela qual Satanás está
dando seu máximo para fazer-lhe satisfazer em pecados e
divertimento. Ele deveria estar com medo de perder todas boas
acções que ele ganhou, em toda sua vida, como resultado de
companhia de poucos dias dos seus amigos maus.
Você que fica na companhia de pessoas que faltam seus Salat e
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
cometem muitos outros pecados! Estejam atentos! Allah Ȑ
disse em parte 7, Surah Al-An’am, versículo 68

Ð

ÄÌ
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Á Ð Ð Â ÐÁ ÁÁ
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Á ǈÃ {   èàâéǂ
 Ã ¡Ð   ɗɐ 3aÌ ɖ_
 Â w«Ð k «Á gÃ ɊÂª CÃÄ  0
Ã
Ã   ]ÁF  ] J  °  
E se alguma vez Satanás faz te esquecer, então não senta com
pessoas injustas depois de de tere te lembrado͘
>.DQ]XO,PDQ 7UDGX§£RGH4XUDQ @ 3DUWH6XUDK$O1DՍDPYHUVFXOR

Barba crescida gostada pelo Profeta sagrado
Aqueles que amam o Profeta de Rahmah, o intercessor de
Äǭ
Ummah ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä ! Não gabem-se da sua juventude! Não
privem-se do Sunnah abençoado da barba apenas por causa de
seus assuntos mundanos e desculpas! Venha por baixo do
Äǭ
abrigo dado pelo Profeta Misericordioso ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ por perdão e peça seu
Peça ao Misericordioso Allah Ȑ
Æ
Æ
Äǭ
ȳ
abençoado Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȑü¾ȻÄ ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä te perdoar. Este é tribunal
da piedade. Ninguém permanece de mãos vazias. Remova o
sinal dos não-muçulmanos da sua face para sempre e adorna
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sua face com o abençoado Sunnah da barba. Mas tome cuidado!
Satanás é muito habilidoso. Ele pode tentar outro truque
fazendo-o apenas crescer pouco seu cabelo facial e assumi-la
para ser uma barba!
Lembre-se! Fazer barba ou encurtando-a menos do que a
extensão são actos Haram. Você cria sua barba mas da maneira
Äǭ
aprovada (gostada) pelo nosso Profeta sagrado ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä .
Em outras palavras, cria sua barba numa completa extensão.

Encurtar barba não é Halal
Com a referência de Dur-re-Mukhtar, Fath-ul-Qadir, Al-Bahrur-Raiq e outros livros autênticos de jurisprudência, A’la Hadrat
Imam Ahmad Raza Khan ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑȻ ǆÅ ÄƅÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ disse em Fatawa-eRazaviyyah, volume 22, página 625, ‘por mais que a barba é
mais curta do que a extensão recomendada, não é Halal
diminuí-la. É uma prática de eunucos encurtar a barba. E rapá-la
por completo, é uma prática dos não muçulmanos.’ (Ghunyah
Zawil-Ahkam, vol. 1, pp. 208; Al-Bahr-ur-Raiq, vol. 2, pp. 490; Fath-ul-Qadir,
vol. 2, pp. 270)

Barbas diminuídas de pessoas infelizes
Aqueles que diminuem suas barbas ou barbeiam completamente
deveriam aprender uma lição dos ditos dos sábios
Æ
Muçulmanos »ȮÄ Ǧȑ
ÄÇ Ȼ Ȝø
Ä §Ä . A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnah,
Å ȹ ȒøȑȻ Ȕ
Å ȞÅ ƅ
restaurador de Sunnah, irradiador de Bid’ah, sábio de Shari’ah,
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guia de Tariqah, ‘Allamah Maulana Al-Haj Al-Hafiz Al-Qari
Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan ȘüƅÈ ǠÄÇ øȑȻǆÅ ƅ
Ä È §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ citou um dito de
Æ
Sayyiduna Ka’b Ahbar ȜÅ È ȚøÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä em seu folheto Lam’a-tudÅ ʝ
Duha, ‘próximo ao fim do mundo, estariam algumas pessoas
que diminuirão suas barbas. Eles são completamente
infelizes.’isto é, eles não terão bênção na religião e para futuro.’
)DWDZD5D]DZL\\DKYROSS

Em outras palavras, aquelas barbas diminuídas menos do que a
extensão recomendada são desgraça na religião, no mundo e
para o futuro.
6DUNÁU.ÁՌÁVKLTEåëNL\ÁGDęåëPXQGZÁWÁåD\
.L\īQՌLVKTNÁFKHåUD\VD\L]åÁUQDåëQåRWÁ
8PGHYRWRDR3URIHWDEDUEHLD"
3RUTXrDVXDIDFHQmRH[SUHVVDGHYRomR"

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA

Pedidos Madani
ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑȻÆ ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ !

Os sortudos fizeram a intenção de adornar suas
faces com a barba de Sunnah, removendo o pecado de não
muçulmanos. Como vinham barbeando suas barbas no
passado, eles deveriam agora arrepender-se disso. Além disso,
eles deveriam ter um estilo de cabelo de acordo com Sunnah
desistindo da moda de estilo do cabelo moderno. Sempre vista
um turbante na sua cabeça como nosso querido e abençoado
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Äǭ
Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sempre vestiu um turbante no seu
‘chapéu’. Vestir um turbante é um Sunnah perpétuo e
 ÄÇ ǭ
contínuo. O sagrado Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä disse, ‘Amare um
Å ʄ
turbante [na cabeoa] sua tolerância aumentará.’ $O0XVWDGUDN

/LO+DNLPYROSS+DGLV
Äǭ
O Sagrado Profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä também disse,

ǆÃ ȕÄ ǀȖÄ ǽÆ ȮÄ ǃÆ ǆÁ ǾÄ ŎÈ §Ä  Ź
 Ä È ǾÆ ǄÈ ǥÄ  ȘÆ
 È ȕÇ  Ÿ
Â È ǙÄ  ǆÃ ȕÄ ǀȖÄ ǾÆ ǃÆ ¼ǀ
 Æ ǊÄ ǾÄ ŎÈ §Ä 
‘[oferecer] dois Rak’at Salah com turbante
é preferível que 70 Rak’at sem turbante.’
$O-DPLXV6DJKLUOLV6X\XWLSS+DGLV 

Além disso, vista roupa branca e simples livre de todos tipos de
design. Evita vestir roupa da moda. Ofereça cinco Salah diário
com o primeiro Takbir em Masjid com Jama’at. Desista do
hábito de brincar e conversas desnecessárias. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ,
Emergirás como um muçulmano dignificado na sociedade.
Frequenta o Ijtima semanal, inspirador da Sunnah, de Dawat-eIslami, um movimento global e não político de propagação de
Quran e Sunnah.
Ao invés de se tornar uma prática muçulmana, preencha
folheto Madani In’amat diariamente fazendo Fikr-e-Madinah e
entrega-o ao irmão Muçulmano responsável de Dawat-eIslami dentro dos primeiros dez dias de todo mês Islâmico. As
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Madani Qafilahs de Dawat-e-Islami viajan de cidade em cidade
e vila em vila. Viaja com estes Madani Qafilahs, Inspiradores
da Sunnah, e faça seu futuro melhor.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Abençoa-nos com a habilidade de observar
Ya Allah Ȑ
todo Faraid e adoptar vários Sunnah incluindo barba, estilo de
cabelo de acordo com Sunnah e turbante, e perdoa-nos sem
nos manter responsável por nossas acções.

û h û k ğ h û 
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