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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, اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, lembrarás de qualquer coisa que
estudares:

ۡ ُ ۡ !ا َ ُ ا ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ِ ۡ َ َ َ َوا
#
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ام-ِ* ِل وا,( 'ـ ذاا$ر
Tradução
Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞAbra o portão de conhecimento e sabedoria
para nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais honrado
e misercordioso.
(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40)

Note: Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do
Du’ā.
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Um Breve Método De Hajj
Virtude do Durud Sharif
َﺻ
O amado e abençoado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ disse: “Quando
chega o dia de Quinta-Feira, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞmanda anjos, que tem
papeis feitos de prata e canetas feitas de ouro, eles registam as
pessoas que recitam Durud Sharif para mim em abundância,
durante o dia da Quinta e a noite de Sexta.” (Kanz-ul-‘Ummal, pp. 250,

vol. 1, Hadice 2174)

َُ َٰ ٰ َ ُ
8 9 0 ; <َ = 6ا
73َ

ََ ۡ2 َ
َۡ 0
5ۡ ِ 4/ا
ا1 3

Virtude do Hajj
Allah

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

diz no Quran Sagrado. (na parte 2, Surah Al-Baqarah,

versículo 196):

ۡ
ٰ
ۡ
( 56 و ﻟﻌ ۡﻤـﺮة ﷲ234 و ﺗﻤﻮ
E cumpram Hajj e ‘Umrah para Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
[Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)]
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Dois ditos do Sagrado Profeta 
1.

O amado e abençoado profeta  َﺻ َّ* اﷲُﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ&َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢdisse, “Quem
cumpriu Hajj e não cometeu Rafaš (falas indecentes) e
transgressão, regressa livre dos pecados, assim como ele
estava logo após a mãe ter tido o parto dele (ter lhe nascido).”
(Sahih Bukhari, Kitab-ul-Hajj, Bab: Al-Hajj-ul-Mabrur, pp. 512, vol. 1,
Hadice 1521)

2.

O Haji intercederá para 400 membros da sua família, e ela (a
pessoa que efectuar o Hajj) tornar-se-á livre dos pecados,
assim como ela estava logo após a mãe ter tido o parto dela.
(Musnad Al-Bazzar com referência ao Sayyiduna Abu Musa Ash’ari, pp.
169, vol. 8, Hadice 3196)

Tipos de Hajj
Existem três tipos de Hajj:
(1) Qirān (2) Tamattu’ (3) Ifrād

Qiran
É o tipo mais preferido de Hajj. O cumpridor deste Hajj é
chamado Qārin. Para este Hajj, a intenção de ambas Hajj e
‘Umrah é feito junto após Ihram ter sido acrescentado. Depois
de cumprir ‘Umrah, o Qārin não pode obter Ḥalq ou Qaṣr1 feito;
1

Ḥalq implica ter toda cabeça rapada, enquanto Qaṣr apenas significa rapar todo cabelo
de um quarto da cabeça, até ao tamanho igual a de um comprimento de um digito.
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ao invés disso permanecerá em estado de Ihram como sempre.
No 10˚, 11˚12˚ dia de Zul-Hijjah, depois de ter Ḥalq ou Qaṣr
feito e fazer sacrifício (Qurbānī), ele removerá o Iḥrām dele.

Tamattu’
O cumpridor deste tipo de Hajj é cahamado Mutamatte’. Aqueles
vindo de fora de Miqāt, nos meses de Hajj podem cumprir este
Hajj. Por exemplo, as pessoas de Indo-Paq geralmente cumprem
Tamattu’. A conveniência que encontra-se nele é de que o
Mutamatte’’, depois de cumprir ‘Umrah, pode ter Halq ou Qaṣr
feito e removido do Ihram dele. Então, no 8˚ dia de Zul-Hijjah
ou antes disso, o Ihram de Hajj é acrescentado.

Ifrād
O cumpridor deste tipo de Hajj é chamado Mufrid. Este tipo
de Hajj não inclui ‘Umrah. Somente o Ihram para Hajj é
acrescentado. Os residentes de Makkah e Hilli, isto é, aqueles
que vivem entre área Haram e Miqat (por exemplo: as pessoas
de Jeddah) cumprem Hajj Ifrād (pessoas vindas de outros países
podem também cumprir Ifrād).

Intenção para o Hajj2Qirān
O Qārin deverá fazer a intenção para ambos, Hajj e ‘Umrah, nas
seguintes palavras:
2

Haji (pregrinador)
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ُ ۡ ََ ۡ
Gِِّ H َ E F4 =; َو
ِ
ٰ
َ َ ط
; <= ِ6ِ

ۡط

َ Eُ D
ۡ ِ ّ Cَ َB /ا
َ ۡ َو
ُۡ َ ُ َۡ ۡ
Nًِ
ِ ِ L KH

ََۡ
ة
ََ
وا

ۡ
ُ ٓS
ۡ ِّ اَ ُ ا
<ُ @ ا8ُ ۡ ِِ? ار
ُ ۡ 1َ َJ
َ ۡ  ۡا@ ُ< ۡ َ َة َوK
/ا

Tradução: Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞEu faço a intenção de Hajj e ‘Umrah, faça
ambos fáceis para mim e aceite-os de mim. Eu fiz a intenção de Hajj
e ‘Umrah e vesti o Ihram de ambos apenas por causa de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

Intenção para Hajj
Depois de vestir o Ihram de Hajj, o Mufrid deverá fazer a
intenção que se segue, do mesmo modo, depois de acrescentar
Ihram, a Mutamatte’’ deverá também fazer a seguinte intenção
no 8˚ dia de Zul-Hijjah ou antes.

َ َ ّۡ ََ ۡ َ ََ ُۡ ّۡط
ِۡ
Gِِ  واGِِ H 4 =ِ; و
َ َ ٰ ط
ُ Hۡ َ
; <= ِ6ِ ٖ ِ L K

َ ۡ 8ُ ۡ اُر
/ا
ِ
َۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ط
 وا/ اK 1J ِ ِ
ُهD
ۡ ِ ّ Cَ َB

ط

ٓS
ۡ ِّ اَ ُ ا
?ِ
ۡ  ر ۡكPَ َو
;
ِ ِ

Tradução: Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞEu faço a intenção de Hajj, faça que
seja fácil e aceito-o de mim. Ajudai-me a oferecê-lo e fazê-lo
abençoado para mim. Eu fiz a intenção para Hajj e vesti o seu
Ihram por causa de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

Pérola Madani
Intenção significa a vontade do coração. É melhor fazer
intenção verbalmente. Intenção em Arábico ira só ser útil se o
fazedor da Intenção compreender o seu significado. De outro
4
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modo, faz Intenção em sua própria linguagem. Presença de
intenção no coração é uma condição em todos casos.

Labbaik
Após fazer a intenção (quer a intenção de Umrah quer aquela
do Hajj) é necessário proferir Labbaik pelo menos uma vez proferindo três vezes é preferível. Labbaik é como se segue:

َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َط َ ُ َ ۡ َط
T
U
T
ا
T
ِ * T
َۡ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ط َ َ ۡ َ َ َ ط
U
 واX <ِ W وا8 /ا ِن ا
ِ *

ط

Partida para Mina no 8˚ dia de Zul-Hijjah
Se possível, vai na jornada de Mina, ‘Arafāt e Muzdalifah
etc. a pé, pois 70 milhões de boas acções serão escritas por
cada passo que deres, até regressares para Makkatulۡ ۡ َۡ ُ ُ َ
وا
Mukarramah. ِ ۡ ِ[<َ @ اFِ YZ@ ذوا6
Recite Talbiyaĥ e Durud Sharif (saudações para o Profeta)
abundantemente de todas formas. Logo que Mina aparece,
recita Durud Sharif e o seguinte Du’a:
ط

ََ ُۡ ۡ َ ً
َ
َ َٓ َۡ ^ َ
َ
َ ۡ َ Hَ َ L 0
`ِ _ِ  او0 ٖ ِ L K
]H B GِH  ِ\ ٖهE ُ ا
ِ
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Tu farás cinco Salah (de Salat-uz-Zuhr do 8˚ dia deZulHijjah á Salat-ul-Fajr de 9˚ dia de Zul-Hijjah) em Mina, pois
َﺻ
o Sagrado Profeta اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ&َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ também fez o mesmo.

Du’a da noite de ‘Arafah

َۡ
ۡ aُ  ◌طiُ ۡ َ ِ َ ٓءg  اf  ۡيbا
ٰ 4ـ
َ ٰ ُۡ
◌ٗ ـmُ ِ 1ۡ kَ  ِضj* اfِ  ۡيbا
ِ cَ d
ٗ
ِ ِ cd4a
ُ ۡ َ ُ ط
ۡ aُ ◌ ُ ۡ nـaَ dۡ َT ۡاf  ۡيbا
ٰ 4ـ
َ ٰ ُۡ
◌ٗ J o ـa ِـ رW اfِ  ۡيbا
ِ cَ d
ٗ ِ ِ
ِ ِ cd4a
ُٓ َ َ ۡ َۡ
ٰ 4ۡ aُ
ۡ
ۡ ِ cَ d
َ ٰ ۡ ُ ََُۡ ط
َۡ
◌ٗ p ـYq rـ
ِ @ اfِ ِيb اcd4ـa ◌ٗ  ـ$ِ رX ا( ـfِ يbا
ۡ aُ ـ َ ٓ َءطg  اsَ َ  ۡي َرbا
ٰ 4ـ
ٰ 4ۡ aُ ◌ ُ ا ٓءِ ُر ۡو1َ َ ۡ  اf  ِۡيb اcَ d
ٰ 4ۡ aُ
cَ d
ِ cَ d
ٗ
ِ
َۡ َ َ َ ۡ
ۡ ََ َۡ ََ ََ َۡ َ ۡ
ٓ َۡ ط
ٰ 4ۡ aُ  َضطj*ا
ِ _ِ  ُ ا ِ* اHِ uv
H * وuv k* يbا
ِ cَ d
stي وbا
ِ

(Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’a).

Partida para ‘Arafāt no 9˚ dia de Zul-Hijjah
No 9˚ dia de Zul-Hijjah, depois de oferecer Fajr Salah em seu
tempo Mustahab, permaneça ocupado a recitar Talbiyah, fazendo
Zikr e Du’a até o Sol elevar-se e brilhar no monte Sabir que está
situado na direcção oposta ao Masjid Khayf. Agora proceda em
direcção a ‘Arafāt com o coração trémulo enquanto faz Zikr e
recita Talbiyah e Durud Sharif abundantemente. Além disso,
recite este Du’a, uma vez, enquanto deixa Mina:
6
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Du’a de caminho para ‘Arafāt

َ
َ ُ َ
ۡ zُ y
ۡ ُ َا
َ ۡ xَ َ ۡ <َ wا
Pۡ ِ ّ q} َو2 ~ َ = ۡو8َ z |ٍ  َو8ـ
َ َ ۡ َ ۡ ََۡ
ُ ۡ w1َ َ€ َ _ِۡ َ  َ ط ا َ ُ اoِ •
K
a cِH E8<ِ Lوا
ُ ۡ Hَ ‡
ۡ ِّ َ  ًرا و1ۡ Zُ †ۡ Hَ …
ۡ ۢ ۡJ َذFۡ <َ wۡ َB ت2  ِ َ ۡا@ َ ۡ ِ ا َ َر ۡدwۡ 1َِ َو
 ۡو ًراr
ِ
ِ
ۡ
َ
َ ۡ ۡ ۡ ََ ۡ َُّۡ ََ ۡ َۡ ۡ
 ٍتB َ <َ ِ L ‰ِ q ِ ۡي َواZaَ f
ِ ;ِ  رِكP وGِ nِ ˆ * وGِ $وار
َ ۡ َ ُّ َٰ ۡ ۡ َ َ
ۡ ٌ ط
'8ِ q  ٍءŒ
‹
ِ 0 Jِ  اŠِ w
َ َ ۡ
ِ Jا1tِر
ُ ۡ•1َ َ€ َ
K

cِۡ H َ
ۡ َ َ َو

(Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois de Du’a)
Em ‘Arafat, o Salah de Zuhr e ‘Asr são oferecidos juntos durante
o tempo estipulado de Zuhr mas este é sujeito a certas condições.
Deverás oferecer Zuhr Salah no tempo de Zuhr e ‘Asr Salah no
tempo de ‘Asr, em congregação no seu acampamento.

Súplica de ‘Arafāt Sharif
De acordo com um Hadice, aquele que recita o seguinte
Kalimah de Tawhid (unicidade), Surah Ikhlas e o Durud Sharif
mencionado abaixo, 100 vezes cada, de tarde, no seu Mawqif (o
lugar onde ele ficará), ele é perdoado. Em adição, se ele
interceder para todos aqueles presentes em ‘Arafāt Sharif, sua
intercessão será aceite.
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1. Recite este Kalimah de Tawhid (unicidade) 100 vezes:

ۡ ُ ُ ۡ َۡ ُ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ط
َ ٰ َ*ٓ ا
•
ـ
'
8
ـ
/ا
Ž
و
ـ
ا
Ž
Ž
◌
ـ
U
*
ه
◌
8
ـ
و
6
ا
*ِ
ا
Žِ
ٗ
ٗ
ِ

ُّ ٰ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ َ
َ
ۡ ٌ ط
ۡ َ ‹
'8ِ q  ٍءŒ
ِ 0 1E وK ِ و
2. Recite Surah Ikhlas 100 vezes.
3. Recite este durud Sharif 100 vezes:

َٰ َ ۡ َ َ َ
َ ۡ ِEۡـ َ اLِ َ ( اJِ8ّ aَ ) 0
K 3 - 8ٍ
ِ
ََ
ٌ َِۡ َ
َ َ ُ ۡط
<H َ ۡ  و8ٌ ۡ •
ِ 8$

َٰ ّ
َ
َُ َ
9 ( Jِ8ِ ّ aَ ) 0 Fِ 3َ ُ ا
ٰ َٰ
َ
Jِ ِ ۡ َ اEۡ َ اLِ  ( اJِ8ِ ّ aَ )  ا ِل0َو

Recite o seguinte três vezes:

ۡ َ ُ َ
َُ‘
َ ۡ ِ6و
8ُ ۡ /ا
ِ r
 ا6ا
Recite Kalimah de Tawhid uma vez e depois recite o seguinte
Du’a três vezes:

ۡ َ ٰۡ
ۡ ۡ ـZِ zا
ۡ ِ 8Eۡ ا َ ُ ا
ۡ ۡ ـNِ ۡ  َواGـ
ۡ ِ ّ َJي َو8ٰ  ِ ۡ ُ ـL ?ِ
fِ “
ي و1 ’ ِـL G
ِ
ِ
ِ
ٰ ُۡ
ٰ ۡ
ط
“ َة ِ َوا* ۡوx
ِ *ا
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É Sunnah fazer Du’a em ‘Arafāt em pé
Lembra! O Ḥājī não oferecerá Maghrib Salah no planalto de
‘Arafat. Invés disso, Salah de Maghrib e ‘Isha serão oferecidos
em combinação em Muzdalifah no tempo de ‘Isha Salah.

Partida para Muzdalifah
Quando tem-se certeza de que o Sol se pôs completamente,
saia de ‘Arafāt Sharif para Muzdalifah. Continua a recitar Zikr,
Durud Sharif e Labbaik de todas formas. Ontem, os direitos de
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞforam perdoados, e o perdão para os direitos das
pessoas é prometido aqui, (em Muzdalifah).

Método de oferecer Maghrib Salah e ‘Isha Salah em
combinação
Aqui (em Muzdalifah), tens que oferecer ambos Salahs com
um Azan singular e um Iqamat singular. Portanto, após Azan e
Iqamat, primeiro ofereça três Fard Rak’at de Maghrib Salah.
Então, logo depois de cumprir o Salam de Mughrib Salah, ofereça
Fard de ‘Isha Salah. Portanto, ofereça Sunan de Maghrib e depois
Sunan e Witr de ‘Isha.

Fique em Muzdalifah
É Sunnat-ul-Muakkadah passar a noite em Muzdalifah, mas é
Wajib ficar por lá pelo menos por um momento. O tempo
estipulado para ficar em Muzdalifah é de Subh-e-Sadiq até ao
9
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nascer do Sol. Se alguém passar até mesmo um simples momento
em Muzdalifah, dentro do período descrito, a sua estadia será
válida. Obviamente, aquele que oferece Fajr Salah dentro do
tempo de Fajr em Muzdalifah, a sua estadia é v álida.

Rami: primeiro ritual do 10˚ dia deZul-Hijjah
No regresso à Muzdalifah Sharif para Mina Sharif, venha em
direcção ao Jamara-tul-‘Aqabah (grande Satanás). Hoje (isto é,
10˚ dia de Zul-Hijjah), pedras irão ser atiradas violentamente
somente neste Jamrah (o mais grande).

Sacrifício (Qurbani) de Hajj
Após lançar violentamente as pedras no grande Jamrah do
10˚ dia de Zul-Hijjah, vá ao morticínio e cumpra Qurbani
(sacrifício de animal). Este Qurban é Wajib para o Qārin e o
Mutmatte’ em reconhecimento para Hajj mesmo se ele for
Faqir (pobre).
Este Qurbani é Mustahab para o Mufrid até mesmo se ele fo
r rico.
Depois de cumprir Qurbani, obtenha Halq e Qaṣr feito.
Lembra! Cumprir estes três actos em ordem é Wajib. (i)
Primeiro: Rami (ii) depois: Qurbani (iii) depois: Halq ou Qaṣr.
Como Qurbani não é Wajib para o Mufrid, ele pode ter
Halq ou Qaṣr feito depois de Rami.
10
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Rami de 11˚ e 12˚ dia deZul-Hijjah
Nos dias 11 e 12 de Zul-Hijjah, pedras são para ser atiradas
violentamente em todos três Satanás depois do começo do tempo
de Zuhr. Primeiro atirar violentamente pedras em Jamra-tulAula (o pequeno Satanás), depois Jamrah-tul-Wutsa (o médio
Satanás) e depois, Jamrah-tul-‘Aqabah (o grande Satanás).

Tawaf-uz-Ziyarah
Tawaf-uz-Ziyarah é o segundo pilar de Hajj.
É preferível fazer Tawaf-uz-Ziyarah do 10˚ dia, se não for
possível então pode ser feito nos dias 11 ou 12, mas também
deverá ser feito antes do pôr do Sol do dia 12 de Zul-Hijjah.
Se o por do Sol do 12˚ dia de Zul-Hijjah ocorreu antes da
conclusão das quatro voltas de Tawaf-uz-Ziyarah, Dam (um
tipo de expiação / matança de Ovelha ou Cabrito em Haram)
tornar-se-á Wajib.
Contudo, se uma mulher que estiver a passar pelo
sangramento por menstruação ou pós-parto, tornar-se pura
depois do 12˚ dia de Zul-Hijjah, ela deveria fazer isso agora;
Dam não será Wajib por causa do atraso por estas razões.
Se uma mulher estiver em período menstrual ainda não
cumpriu Tawaf-uz-Ziyarah e seu lugar para voo de regresso
já foi reservado, ela deveria obter a reserva do seu lugar
cancelado, se possível, e fazer Tawaf-uz-Ziyarah depois de
11
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alcançar pureza. Se a anulação da reserva causa dificuldades
para ela ou seus companheiros de viajem, ela pode fazer
Tawaf-uz-Ziyarah no mesmo estado por causa de compulsão,
mas Badanah (o sacrifício de uma vaca ou camelo) ficará em
dívida para ela. Além disso, também é necessário para ela
arrepender-se, pois entrar no Masjid no estado de impureza
é um pecado. Se ela puder repetir Tawaf-uz-Ziyarah depois
de alcançar pureza da menstruação pelo pôr-do-sol do 12˚
dia de Zul-Hijjah, expiação será nula, isto é, Badanah não irá
mais ficar uma dívida para ela. Se ela repete Tawaf-uzZiyarah tendo alcançado pureza depois do 12˚ dia de ZulHijjah, a expiação do Badanah tornar-se-á vazia mas aquele
de Dam irá ainda estar em falta para ela.

Tawaf-e-Rukhsat
Depois de fazer Hajj, enquanto um Āfāqī Ḥājī pretende regressar
para seu pais, Tawaf-e-Rukhsat torna-se Wajib para ele. Se ele
não faz isso, Dam tornar-se-á Wajib para ele. [Um Afaqi Ḥājī é
aquele que vem fora de Miqat por exemplo de Paquistão, Índia
etc.].

Treze pérolas Madani
1.

Se o Ḥājī sai para fora do planalto de ‘Arafāt antes do pôr
do Sol, Dam tornar-se-á Wajib (necessário) para ele. Se
ele volta a entrar os limites de ‘Arafāt antes do pôr do Sol,
Dam tornar-se-á nulo (Wajib não permanece).
12
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2.

Do Subh-e-Sadiq do 10˚ dia de Zul-Hijjah ao nascer do
Sol é o tempo estipulado para ficar em Muzdalifah. Se alguém
fica até mesmo por um momento dentro desta duração,
seu Wajib (de ficar em Muzdalifah) será cumprido. Se até
mesmo um simples momento não foi passado em Muzdalifah
durante o tempo estipulado, Dam tornar-se-á Wajib. Do
mesmo modo, aquele que deixar Muzdalifah antes Subh-eSadiq seu Wajib irá perder-se, e portanto, Dam tornar-seá Wajib para ele. Desse modo, se uma mulher, uma paciente,
uma pessoa muito idosa ou fraca deixou Muzdalifah (antes
da hora) em compulsão por temer de ser magoada pelo
influxo das pessoas, nenhuma expiação será devida a tais
pessoas.

3.

Apesar da hora para o Rami do 10˚ dia de Zul-Hijjah ser
do nascer do Sol para Subh-e-Sadiq, fazendo Rami do pôrdo-sol a Subh-e-Sadiq é Makruh. Desse modo, se houver
uma razão válida, por exemplo se um pastor faz Rami a
noite, não há prejuízo nisso.

4.

No 10˚ dia de Zul-Hijjah, se um Qārin ou um Mutamatte’
tem Halq ou Qaṣr feito depois de cumprir Rami mas antes de
fazer Qurbani, Dam tornar-se-á Wajib para ele. O Mufrid
poderá ter Halq ou Qaṣr feito depois de Rami como Qurbani
não é Wajib para ele, invés disso, é apenas Mustahab para ele.

5.

É Wajib fazer Qurbani de Hajj Tamattu’ e Hajj Qiran tão
bem tanto quanto Halq/Qaṣr dentro dos limites do Haram.
13
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Se ambos ritos são feitos fora dos limites de Haram, dois
Dams, tornar-se-ão Wajib para Mutamate e quatro Dams
tornar-se-ão Wajib para Qārin como se tivesse uma dupla
expiação para Qārin de todas ofensas.
6.

O tempo para o Rami do 11˚ dia e do 12˚ dia deZul-Hijjah
inicia apartir do declínio do Sol (isto é imediatamente
após do começo do tempo de Zuhr Salah). Inúmeras
pessoas fazem Rami na manhã, isso está errado e tal Rami
é inválido. Se alguém cumprir Rami antes do declínio do sol
do dia 11 ou 12 não repetiu no mesmo dia, Dam trornariase Wajib para ele.

7.

Apesar do tempo para o Rami do 11 e 12 Zul-hijjah é
apartir do declínio do Sol à Subh-e-Sadiq, fazendo Rami
depois do nascer do Sol sem uma válida razão é Makrūĥ.

8.

Ninguém, quer um homem quer uma mulher, pode delegar
qualquer um para fazer Rami no seu lugar, a não ser que
ele/ela caia doente até ao ponto de que ele/ela é incapaz de
ter Jamrat até mesmo por transmissão. Se um homem ou
uma mulher não está doente ao ponto acima mencionado,
mesmo nesse caso, ele/ela delega qualquer um para fazer
Rami no seu lugar, invés de fazer isso pessoalmente, Dam
tornar-se-á Wajib para ele/ela.

9.

Se o Subh-e-Sadiq do 13 Zul-Hijjah acontece enquanto um
Ḥājī está ainda dentro dos limites de Mina Sharif, fazer o
14
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Rami do 13 Zul-Hijjah também tornar-se-á Wajib para ele.
Se ele foi sem fazer Rami, Dam tornar-se-ia Wajib para ele.
10. Se alguém foi ao pais dele sem realizar Tawaf-uz-Ziyarah,
mera expiação não pode compor para isso como um pilar
de Hajj não foi feito. É obrigatório para ele voltar a Makkatul-Mukarramah e fazer Tawaf-uz-Ziyarah. Quanto mais ele
não faz Tawaf-uz-Ziyarah, suas relações sexuais com sua
mulher não serão Halal (permissíveis) até mesmo se muitos
anos passarem.
11. Se uma mulher Afaqi Estiver menstruada na altura do seu
regresso, Tawaf-e-Rukhsat não ira mas permanecer Wajib
para ela. Ela pode ir ao seu pais. Não é preciso pagar Dam.
12. Sa’i pode ser feito sem Wudhu mas, fazendo isso na
condição de Wudhu é Mustahab.
13. Em caso de fazer ‘Umrah um número de vezes, é Wajib
para ter Halq/Qaṣr feito todas vezes para remover Ihram.
Se a cabeça estiver rapada, passar gilete nela é ainda Wajib.

Peregrinação á Madinah Munawwarah
Madinay ka safar hay aur mayn namdidah namdidah
Jabin afsurdah afsurdah, qadam laghzidah laghzidah
15
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Venha á Bab-ul-Baqi’
Venha á Bab-ul-Baqi’ respeitosamente e racionalmente, com
lágrima. Se tu não podes chorar, pelo menos pareça lacrimoso.
َ

َ ََ ُ َ

ُ ٰ

َ

Agora recita ِ6ل ا1ۡ aُ م ۡ 'َ َر,g ة َوا1 N  اe logo pause um pouco
como se estivesse a pedir permissão do amado e abençoado
َﺻ
Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ para entrar em sua residência majestosa.
ۡ

Agora recita ِ ۡ ِ  اcِ ٰ $ ِ ا6” ا, coloque seu pé direito dentro da
Masjid e entra no Masjid-un-Nabawi com extremo respeito. O
coração de todo muçulmano verdadeiro está ciente da mais
remota reverência e respeito que é Fard nesta ocasião. Mantenha
suas mãos, pés, olhos, ouvidos, língua e coração livre do atraente
em qualquer coisa e vá para frente lacrimoso. Não olha aqui e ali.
Não olha as decorações e gravuras do Masjid. Apenas um só
pensamento e somente uma vontade deverá preocupar-te que
uma culpa escondida vai entrar na residência misericordiosa
َﺻ
do seu Mestre اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ
Chala hun ék mujrim ki tarah mayn janib-e-Aqa
Nazar sharmindah sharmindah, badan larzdah larzdah

Se não fôr um tempo Makruh (para Salah) e suas fortes emoções
também permitem-lhe, ofereça dois Rak’at Salah cada para
Tahiyya-tul-Masjid e em reconhecimento a tua presença na
residência abençoada.
Agora, com imensa reverência e devoção, venha ao Muwajahah
Sharif da direcção do pé abençoado encarando a grade dourada,
16
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baixando a cabeça e ouvidos, chorando e tremendo com
vergonha de pecados, mas tendo esperança da misericórdia e
bênção do profeta mais misericordioso  َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ.

Em qual direcção está a cara abençoada dele?
Agora com mais elevado respeito, encara a grade dourada
parando debaixo do lustre largo encarando directamente a
direcção dos pregos de prata movidos para o lado oriental da
porta dourada abençoada, com suas costas em direcção ao
Qiblah. Ponha-se de pé acerca de dois metros (aproximadamente)
distantes com o mais elevado respeito encarando o amado e
َﺻ
abençoado Rasul اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ Como você põem-se de pé
em Salah.
Em Fatawa ‘Alamgri e vários outros livros de Fiqh isto é
َ
ٰ
ُ
ُ
mencionado ِ ة1 N  اfِ •ِ ُ' َ - •ِ َ', isto é, ponha-se de pé na
َﺻ
residência do Sagrado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ como aquele
que se põe em pé em Salah.
Lembre! O Profeta de Rahmah, o intercessor de Ummah, o
dono de Jannah  َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢestá vivo como a sua vida
aparente em seu mausoléu sagrado. Ele está vendo e está ciente
de até mesmo os pensamentos do teu coração.
Esteja ciente! Evite beijar e tocar a grade dourada como isso é
contrário as maneiras porque nossas mãos não são dignas de
tocar a grade. A partir desta altura ponha-se de pé em dois
17
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metros (aproximadamente) de distância. Não é esse, um grande
َﺻ
privilégio que o amado e abençoado profeta اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ
deixou te vir perto do seu lugar de descanso e sua misericordiosa
visão está agora em tua direcção.
Didar kay qabil to kahan mayri nazar hay
Yeh tayri ‘inayat hay kay rukh tayra idhar hay

Salam na residência do Sangrado Profeta ﷺ
Agora, com imensa reverência e devoção, diga Salam das seguintes
palavras em voz melancólica e moderada:

َ
ل1ۡ aُ َر
َ
sَ ۡ Zِ i

َ ۡ … َو َر
َ' َ ۡ َ َ  ُم,َ g َُ ◌ط ا€—َ َ Pَ ِ َو6 اXُ $
2 W– َ ا2 َ  ُم َ َ ۡ َ ا,َ g َ ا
ٗ
ِ
َ' َ ۡ َ َ  ُم,َ g َ ِ ط ا6 ۡ˜ اxَ y
َ ۡ xَ َ' َ ۡ َ َ  ُم,َ g َ ِ ط ا6ا
ِ
ُ َ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ٰ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َط
َ َ ۡ َ ۡ َط
™<ِ š ِ اH ِ واL d3 ا ِ وا0و
م,g  ِ™ اnِJ\ ا

ُ ›
َ ِ َر
Salam na residência de Siddiq Akbar ُ ۡ œَ 6ا

Agora, vá em direcção ao Este (isto é em direcção a seu lado
direito) por cerca de meio metro (em frente do pequeno buraco)
e diga Salam enquanto põem-se de pé e ambos de mãos dobradas
ِ
em frente da cara abençoada de Siddiq Akbar اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻪ
َ  َر.
ُ .
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َ ۡ َ َ ۡ َ 'َ َوز
ِ
َۡ
 ا@† ِرfِ ِ6ا

َ َ
ََ
 ُم,g ِط ا6 ِل ا1ۡ aُ  َرXZۡ ِ
َ 3َ َ' َ ۡ َ َ
 ِل1ۡ aُ  َر5ِ

َ َ
َ
َ ََ
x َ' ۡ  ُم,g ا
َ َ
 ُم,g ِط ا6 ِل ا1ۡ aُ َر
َََُۡ
َ َ َ َ ُ ط
◌ٗ €— Pِ و6 اX$
ور

ُ ›
َ ِ َر
Salam na residência de Faruq A’zam ُ ۡ œَ 6ا

Agora, vá novamente em direcção ao Este por cerca de meio
ِ
metro e diga Salam ao Faruq A’zam اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻪ
َ  َر.
ُ .

ۡ َۡ
َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ُۡ َۡ َ
™ِ<َP َ ّ ِ َ ا* ۡرHُ َ ' ۡ  ُم,g ™ط ا
ِ Hِ ž  اyHِ ا
َُۡ َ َ َۡ ۡ ُۡ َ َ ۡ ۡ
َ َ َ َ ُ ط
◌ٗ €— Pِ و6 اX$
 ِ ِ™ ورg  ِم وا,aِ* اŸِ

َط

َ' َ ۡ َ َ  ُم,َ g َ ا
َ' َ ۡ َ َ  ُم,َ g َ ا

Diga junto Salam na residência de Shaīkhaīn
Então, vá em direcção ao Oeste (isto é em direcção ao seu lado
esquerdo) por um palmo1, ponha-se de pé em frente do espaço
entre os dois pequenos buracos com sua cara em direcção a
grade dourada e diga juntamente Salam nas residências de
ِ
Siddiq Akbar e Faruq A’zam اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َر.
ُ .

1

A palavra “palmo” aqui implica a distância entre a ponta do polegar e o dedo
mindinho, quando a mão está completamente estendida.
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َ َ
ُ ََ َ َ
ۡ ـaُ  َرŠـ
ۡ َ ـZَ ۡ ِ xَ  ُم َ َ ۡ ُ َ ـ 'َـ,ـ
 ُم ۡ َ ـ,ــg ِط ا6 ِل ا1ـ
ـg ا
ۡ aُ  ۡ َ ۡ َرvـtَ  ُم َ َ ۡ ُ َ 'َـ,َ g َ ِط ا6ل ا1ۡ aُ 'َ َوز ۡ َ ۡي َر
ِ6 ِل ا1ـ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ
ُ َََۡ
َ
ُ َ
ۡ aُ  َر8َ  ِ ۡــXَ َ Zــ
¡  َ اmَ ــaۡ ــ ٗ◌ط ا€— َ Pَ ِ َو6 اXــ$
ور
ِ6 ِل ا1ــ
ُ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ َ َط
a رك وPو
ِو
; <= 6 ا73َ
Todas estas residências são lugares sagrados onde um Du’a é
aceite.

Não dê costas em direcção a grade dourada para Du’a
Sempre que tiveres o privilégio de estar presente em frente da
grade dourada, não olha aqui e ali, olhar para dentro da grade é
um acto de grande atrevimento. De costas em direcção á Qiblah,
mantenha-se de pé dois metros (aproximadamente) distantes
da grade e diga Salam enquanto encara em direcção ao sagrado
Muwajahah. Faça Du’a enquanto encara grades douradas. Este
Lugar Não Se Pode Virar As Costas Por Ser Muito Sagrado .

Pedido Madani
Mantenha o seu telefone desligado durante Tawaf tão bem
como quando estás dentro do Masjidain-e-Karimain.
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Regra: Melodia musical de telefone não é permitida é
pecaminosa até mesmo fora de Masjid. Arrependa-se disso e
faça uma intenção firme nunca usá-la novamente.

Pérola Madani perfumada
O sinal de um Hajj aceite é aquele que Ḥājī regressa tornandose mais pieodoso do que antes. (Fatawa razawia v-24 p-467)

Presta atenção
É Fard aprender regras essenciais de Hajj para aquele quem
Hajj torna-se Fard. Como esta pequena brochura consiste somente
dicas, é absolutamente insuficiente. É somente útil para aqueles
que já aprenderam regras detalhadas de Hajj. Portanto, de
modo a aprender regras de Hajj, consulte o Rafiq-ul-Haramain1 e
contacte os sábios Islâmicos para compreender as regras exigidas.
Madinay pohanchay to sath aya gham judai ka
Ham ashkbar hi pohanchay thay ashkbar chalay

َُ َٰ ٰ َ ُ
8 9 0 ; <َ = 6ا
73َ

ََ ۡ2 َ
َۡ 0
5ۡ ِ 4/ا
ا1 3

Uma introdução ao Dawat-e-Islami
O Profeta de Rahmah, o intercessor de Ummah, o proprietário de
Jannah  َﺻ َّ* اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢdiz, ‘Aquele que recitar Durud Sharif sobre
1

Pela graca de Allah
também publicada.

 َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ,

a versão traduzida em Inglês do Rafīq-ul-Ḥarāmaīn foi
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mim uma vez, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞenviará suas misericórdias nele dez
vezes.’ (Sahih Muslim, pp. 612. Hadice 804)

َُ َٰ ٰ َ ُ
8 9 0 ; <َ = 6ا
73َ

ََ ۡ2 َ
َۡ 0
5ۡ ِ 4/ا
ا1 3

O amado Profeta  َﺻ َّ* اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢdiz, Aquele que amou o
meu Sunnah amou ami, e ele que amou me irá comigo no
Paraiso.’ (Tarikh Dimishq, pp. 343, Vol. 9, Dar-ul-Fikr, Beirut) O
Sagrado Profeta  َﺻ َّ* اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢdiz:

َ ََ ۡ ُ َ َ َۡ ۡ ُ َ ََ ۡ َ
َ
8ٍ ۡ ِ i ِXmَِ H ُ wۡ  ٗ◌ اB Š
ِ H دِ اgB 8 ِ Šِ ¢gِ£ g = cH
No tempo da heresia em meu Ummah, quem quer que adere ao
meu Sunnah, será dado a recompensa de 100 mártires.
(Mishkat-ul-Masabih, pp. 55, vol. 1, Hadice 176)

Comentando na narração acima mencionada, Mufassir-e-Shahir
ِ ﲪ ُﺔ ا
Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan Na’imi ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
diz: ‘Um mártir tem sucesso como um resultado de apenas um
ataque de espada, mas este servente de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞcontinua a
suportar os ataques de provocações e comentários depreciativos
das pessoas por toda vida dele. Ele suporta tudo para o prazer
de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, Jihad dele é um grande Jihad, como crescer da
barba e abstendo-se dos juros, etc, nesta era.’ (Mirah, pp. 173, vol. 1)

A necessidade de Dawat-e-Islami
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdiz no Quran Sagrado, versículo 104 de Sūraĥ Āl-e‘Imrān, parte 4:
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ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ ٌ
= < و ﻳﺎﻣـﺮ ۡون ﺑﺎﻟﻤ ۡﻌـﺮ ۡوف و ﻳ ۡﻨﻬ ۡﻮن4 >? وﻟﺘﻜ ۡﻦ ; ۡﻨﻜ ۡﻢ ﻣﺔ ﻳﺪﻋ ۡﻮن
ۡ
ۡ ۡ
H
﴾١٠٤﴿  ۡﻮنKL ﻟﻤﻔIJ ﻚGﻋﻦ ﻟﻤ ۡﻨﻜﺮ ( و وﻟ
E que exista entre vós, um grupo que pode chamar em direcção á
bondade e comandar o que é justo e previnir a maldade. E
mesmo alcança seus objectivos.
[(Kanz-ul-Iman (Tradução de Quran)] (Parte 4, Surah Al-e-‘Imran)

Comentando no versículo anterior, Mufassir-e-Shahir, Hakimul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـ ْ َﻤـﻨَّﺎنescreve em
Tafsir-e-Na’imi, vol. 4, pp. 72, ‘ó Muçulmanos! Lá devia estar
um tal movimento entre você, ou tens que lançar um tal
movimento nas bases permanentes que chama todas pessoas
ímpias em direcção á bondade, todos os incrédulos relativamente
á fé Islâmica, todos os transgressores relativamente á piedade,
todos negligentes relativamente á consciência, todos os ignorantes
relativamente ao conhecimento Islâmico e gnose, todas as
reservadas relativamente ao prazer do amor (divino) e todos
aqueles no esquecimento relativamente á atenção.
Do mesmo modo, este movimento é para incutir crenças
correctas, boas maneiras e boas acções oralmente, por textos,
com prática, forçosamente, suavemente e (um governante para
seus assuntos) estritamente. Além disso, este movimento é para
prevenir pessoas de crenças falsas, maus modos, más acções,
intenções malvadas e pensamentos malvados pela língua, coração,
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acção, por escrever e até mesmo por forçar (dependendo do
caso). (Tafsir-e-Na’imi, pp.72, vol. 4)

Todos são pregadores
ِ ﲪ ُﺔ ا
Ele ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرalém disso, disse: todos Muçulmanos são
pregadores. Fard é para todos, todos eles inspirarem pessoas
relativamente á bondade e prevenir-lhes da maldade. Em outras
palavras, cada Muçulmano tem de transmitir qualquer coisa
que ele sabe para outros Muçulmanos. Em favor do seu ponto
ِ ﲪ ُﺔ ا
de vista, Mufti Ahmad Yar Khan Na’imi ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرcita o
ِ
ِ
ٖ
َ
seguinte Hadice. O Sagrado Profeta  َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢdisse:

ً ٰ َ ّۡ َ َُّۡ
Xَ' ا1ۡ  َوG
ِ œ ا1†ِ L’ transmitir ao meu favor até mesmo se somente

um versículo. (Sahih Bukhari, pp. 462, vol. 2, Haddis 3461)

Preces não serão respondidas
ِ
.
Sayyiduna Huzayfah Bin Yaman اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻪ
َ  َرrelata que o
ُ
ِ
َﺻ
Sagrado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ disse: ‘eu juro por Aquele
cuja Omnipotência está sobre a minha vida! Deves continuar a
chamar pessoas relativamente ao justo e preveni-los da maldade,
de outro modo, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞenviará angústia logo. Então, rezarás
suas preces e não serás respondido’ (Jami, Tirmizi, Kitab-ul-fitam,

pp. 69, vol. 4 Hadice 2176)
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Admonição do castigo divino
ِ
Sayyiduna Jarir اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ ﻋَﻨ ْ ُﻪ
َ  َرrelata que ele ouviu o Sagrado
ُ .
Profeta  َﺻ َّ* اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢdizendo: ‘Se actos pecaminosos estão
sendo cometidos numa certa comunidade e suas pessoas não
evitam pecados apesar de serem capazes de evitar, Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
infligirá sofrimento neles antes de morrerem.’ (Sunan Abi Dawud,

Kitab-ul-Malahim, pp.164, vol.4, Hadice 4339)

Fundação de Dawat-e-Islami
Queridos irmãos Islâmicos! Em toda época, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞenviou
uma grande personalidade ao Ummah do seu Amado e
َﺻ
Abençoado Profeta اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ&َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ que cumpriram excelentemente
a responsabilidade de chamar pessoas relativamente a
justiça e preveni-los das maldades. Além disso, eles inculcaram
em outros Muçulmanos a mentalidade que eu devo esforçarme para me reformar e as pessoas de todo mundo. Uma das
grandes personalidades é Amir-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah
Maulana Muhammad Ilyas ‘Atar Qadiri  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪque
lançou o trabalho Madani de Dawat-e-Islami, um movimento
global e não político para pregar o Quran e Sunnah, com alguns
dos seus companheiros em Karachi (pakistan) em 1981 (1401
A.H.). Ele é reconhecido, como os santos do passado, devido a sua
qualidade soberba e sem igual como o temor de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, amor
profundo do Profeta, zelo e determinação para o renascimento e
promoção de Sunnah, piedade, perdão, perseverança, paciência,
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reconhecimento, humildade, sinceridade, ascetismo, boas
maneiras, total desinteresse pelo mundo, preocupação sobre
protecção da fé, ambição para espalhar conhecimento religioso e
orientar Muçulmanos. Através de Dawat-e-Islami, ele tem causado
uma revolução Madani na vida de milhões de Muçulmanos,
especialmente a homens e mulheres jovens. Muitos homens
jovens, que tinham más atitudes e comportamento, arrependeramse e adoptaram caminho piedoso da vida. Aqueles que
anteriormente não faziam nem mesmo Salah, começaram a
oferecer Salah mas também muitos progrediram até mesmo
além disso tornaram-se Imams de Masajid; crianças
desobedientes e rudes começaram a respeitar e obedecer seus
pais; aqueles que vagueavam no vale escuro de Kufr (descrença)
foram abençoados com a luz de Islam; aqueles que sonham
com beleza sensual de países Europeus tornaram-se ansiosos
e desejosos de ver a beleza do Sagrado Ka’bah e da cúpula verde
do doce Madinah; aqueles que eram antes estavam preocupados e
desolados sobre seus interesses mundanos tiveram a mentalidade
Madani de ponderar sobre sua vida futura; aqueles que
gostam de ler livros românticos e imorais ficaram atraídos por
ler livros e brochuras de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮﻛَـﺎﺗُـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪe
outros ‘Uma-e-Ahl-e-Sunnat; aqueles que amavam ir a
piqueniques por prazer, começaram a viajar com Madani Qafilahs
para o prazer de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, pessoas cujo objectivo foi apenas
acumular riqueza do mundo, adoptaram a missão Madani, ‘Eu
devo esforçar me para reformar-me, assim como as pessoas de
todo mundo.’
26

Um Breve Método De Hajj

1. Sobre 190 paises
Pela graça de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, a mensagem Madani de Dawat-eIslami até agora alcançou quase 190 países do mundo; esforços
para mais progressos estão a caminho.

2. Pregando entre os não Muçulmanos
Milhões de Muçulmanos ímpios têm-se tornado Muçulmanos
praticantes, começando fazer regularmente o Salah e actuar de
acordo com o Sunnah; não Muçulmanos também abraçam o
Isslaam em diferentes países como resultado do esforço de
pregadores do Dawat-e-Islami.

3. Madani Qafilah
Inumeráveis Madani Qafilahs de devotos de Rasul continuam
a viajar de país a país, cidade a cidade e vila a vila com o fim de
espalhar e promover conhecimento religioso, Sunnah e chamar
relativamente a justiça.

4. Centro de formação Madani
Em muitas partes do mundo, centro de formação Madani têm
sido estabelecida onde irmãos Muçulmanos vem, de perto e
longe, e ficam, aprendem Sunnahs na companhia de devotos
de Rasul e logo espalham a mensagem do Isslaam em áreas
diferentes.
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5. Construção de Masajid
Um Majlis nomeadamente ‘Majlis Khuddam-ul-Masajid’ tem
sido estabelecida para a construção de numerosas Masajid
dentro e fora de Paquistão. Em muitas cidades, Faizan-eMadinah também estão sob construção.

6. Os Imams de Masajid
Existe um sistema vasto e permanente de nomeação e
pagamento de remunerações, exemplo salário para inumeráveis
Imam, Muazzins e serventes de Masjid.

7. Mudo, Surdo e Cego
Esforços presistentes estão a caminho para a reforma do
Mudo, Surdo e Cego, seus Madani Qafilahs também viajam.
Além disso, cursos de trinta dias também são conduzidos de
tempo em tempo, para ensinar linguagem gestual.

O Abraçar do Isslam por um Cristão
Em 2007, um Madani Qafilah dos irmãos cegos Muçulmanos
pegou um auto-carro para alcançar o Masjid desejado. Alguns
irmãos Muçulmanos normais (que não eram cegos) também
viajaram com este Madani Qafilah. Fazendo esforço individual,
quando o Amir de Qafilah perguntou o nome da pessoa sentada
ao lado dele, a pessoa diz: ‘Eu sou Cristão. Tenho estudado sobre
Isslaam e estou impressionado com Isslaam, mas o carácter do
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Muçulmano de hoje é um impedimento no caminho do meu
abraçar do Isslaam. Quando vocês pegaram o auto-carro, notei
que todos vocês estavam vestidos em roupas brancas simples,
todos vocês disseram ‘Salam’ também quando entraram no
auto-carro; mesmo o participante cego do seu Qafilah ganhou
veste branca e turbante verde, todos vocês também têm barba.
Tendo escutado aos seus comentários, o Amir de Qafilah disselhe sobre Dawat-e-Islami Majlis para irmãos Muçulmanos
especiais e dos grandes serviços de Amir-e-Ahl-e-Sunnat para
o Isslaam. Ele também resumidamente introduziu Dawat-eIslami para aquele Cristão. Depois disso, o Amir de Qafilah
disse-lhe que os participantes cegos de Qafilah estavam viajar
para a reformar do Muçulmano irreligioso (cujo mau carácter
foi uma barreira no caminho da sua aceitação do Isslaam).
Ouvindo isto, o cristão ficou tão impressionado que ele recitou
Kalimah e abraçou o Isslaam.

َُ َٰ ٰ َ ُ
8 9 0 ; <َ = 6ا
73َ

ََ ۡ2 َ
َۡ 0
5ۡ ِ 4/ا
ا1 3

8. Prisões
Esforços persistentes estão a caminho para a reforma dos
prisioneiros também. Uma Jami’a-tul-Madinah também tem
sido estabelecida na prisão central de Karachi onde prisioneiros
estão a tornar-se sábios. Impressionados pelas actividades Madani
cumpridas na prisão, um grande número de criminosos tem
arrependido-se dos seus pecados. Além disso, estas pessoas
29
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estão, não só a viajar com Madani Qafilah depois de serem
libertadas, mas também levando suas vidas de acordo com
Sunnah. Aqueles que tinham o hábito de disparar para pessoas
com balas estão agora a presentear pessoas com as pérolas de
Sunnah. Como um resultado de esforço individual feito por
pregadores do Dawat-e-Islam.

Um admirador do Profeta 
Com fim de funcionar propriamente em torno do globo,
Dawat-e-Islami estabeleceu muitos Majalis (comissão) em todo
mundo, como parte dessa estrutura organizacional. Uma das
suas comissões funcionais é ‘Majlis-e-Rabitah bil-Ulama WalMashaikh (uma comissão de relação pública para criar laços
com sábios Muçulmanos), o qual primeiramente consiste de
sábios. Um dos seus membros foi para uma famosa academia
religiosa conhecida como Jami’ah Rashidiyah em Pir Jo Goth,
Bab-ul-Isslaam, na província de Sindh, Paquistão. Durante as
conversações com o Shaykh-ul-Ḥadīš, o tópico das contribuições
do Dawat-e-Islami na prisão veio a tona. O honrado Shaykhul-Hadice compartilhou uma das história esplêndidas sobre
trabalho de Dawat-e-Islami na prisão, que ele tinha experiência
pessoal. Por conseguinte, ele disse que conhecia um ladrão que
foi notório no subúrbio de Pir Jo Goth (uma vila na província
de Sindh, Paquistão). A polícia fez ataques súbitos várias vezes
para prender-lhe, mas ele sempre conseguiu escapar. Ele foi até
mesmo preso muitas vezes mas foi solto a favor das sua
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conexões com pessoas influentes. Eventualmente, ele foi preso
por um crime na cidade de Bab-ul-Madinah, Karachi; para
qual ele foi condenado, e mandado a prisão.
Depois da duração da sua sentença, o ladrão veio visitar
Shaykh. Na primeira vista de olhos, o Shaykh não poderia
reconhecer o ladrão, como ele sempre estava sem chapéu sem
barba, e sua cabeça estava reluzente como ele estava corado
com um turbante verde; mostrando extrema devoção e amor ao
َﺻ
Amado e Abençoado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ . Marcas de
prostração na sua testa estavam a indicar sua aderência a Salah.
Para findar a surpresa de Shaykh, o ladrão disse que اَﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ele foi abençoado com a aderência ao Dawat-e-Islami durante
sua prisão. O ladrão mais além disse que com o esforço e ajuda
dos irmãos Muçulmanos ele foi capaz de se libertar de algemas
dos pecados, tornando-se um admirador do Sagrado
َﺻ
Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ&َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

9. I’tikaf Colectivo
No mês sagrado de Ramadan, o I’tikaf Colectivo de 30 dias e
dos últimos 10 dias são, também, organizados em inúmeros
Masajid do mundo. Milhões de irmãos Muçulmanos frequentam
este I’tikaf no qual eles aprendem conhecimentos religiosos e
Sunnah. Além disso, um número de Mu’takifin viaja com
Madani Qafilah de devotos de Rasul na noite de Eid-ul-Fitr.
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Toda família compreendeu Isslaam devido as bênção
de I’tikaf
Um irmão Muçulmano disse: Um novo Muçulmano (que
abraçou o Isslaam como resultado do esforço de um Muballigh
de Dawat-e-Islami) foi abençoado com a oportunidade de
participar no I’tikaf colectivo que teve lugar no memorando
Masjid de Kalyan (Maharashtra, Índia) por Dawat-e-Islami em
Ramadan (1426 A.H/2005). Os discursos inspiradores do
Sunnah, cassete Ijtima’at, e sessões inspiradoras Sunnah, todos
tinham um impacto Madani profundo nele. Pela virtude das
bênçãos de I’tikaf, ele desenvolveu uma paixão a pregar sua
religião abençoada. Seus outros membros da família estavam
ainda vagueando no vale escuro da descrença. Depois de
frequentar I’tikaf, ele começou a fazer esforço para a reforma
da sua família. Ele até mesmo convidou Muballighin de
Dawat-e-Islami para sua casa para encorajar sua família para
compreender o Isslaam.
ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ !اَﻟ

Seus pais, duas irmãs e irmãos compreenderam
Isslaam e iniciaram na ordem espiritual Qadiriyyah Razaviyyah
e apartir desta altura tornaram-se Murid (discípulos) de
ِ
َ
Ghauš-e-A’ẓam اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻪ
َ  َر. Pela graça de Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞAmir-eُ .
Ahl-e-Sunnat Shaykh ‘Allamah Maulana Muhammad
Ilyas Qadiri  دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪé umas das grandes figuras religiosas
do presente. Pelas bênçãos de fazer Bai’at atráves dele, milhões
de Muçulmanos não só têm arrependido dos seus pecados mas
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estão também a levar uma vida de paz, em conformidade com os
َﺻ
mandamentos divinos e Sunnah do Nobre Profeta اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ&َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .
com a piedosa intenção de servir os Muçulmanos, é nossa
sincera sugestão Madani para ti que se ainda não se tornou o
Murid (discípulo) de qualquer autónomo Pir (guia espiritual),
deverias levar Bai’at com Amir-e-Ahl-e-Sunnat دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪ
para alcançar suas bênçãos.  !اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtu serás abençoado
com sucesso no mundo tão bem tanto como na vida futura.

َُ َٰ ٰ َ ُ
8 9 0 ; <َ = 6ا
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Como se tornar um Murid (discípulo)
Escreva os nomes daqueles que querem tornar-se Murid ou
Talib juntos com nomes dos seus pais e suas idades, em ordem
num pedaço de papel e endereça para este endereço: Alami
Madani Markaz, Faizan-e-Madaniah, Majis Maktubat-oTaweezat-e-Attariyyah, Mahallah Saudagran, Velho Sabazi,
Karach, Paquistão.
ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷ, eles

serão aceites na ordem Qadiriyyah, Razawiyyah,
Attariyyah. Não esquece escrever seu endereço completo em
letras maiúsculas. Podes também endereçar-nos esta informação
no E-MAIL: ‘attar@dawateislami.net’.
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10. Semanal, 11. Provincial 12. Maior Congregação
Depois do Hajj
Para além de Ijtima’at semanal que acontece em milhões de
lugares do mundo, Ijtima’at estão também sendo organizados a
níveis internacional e provincial que são frequentados por
milhões de devotos de Rasul e os Irmãos Muçulmanos afortunados
viajam com Madani Qafilahs inspiradores do Sunnah no fim
de Ijtima’. Um Ijtima’ Internacional inspirador Sunnah, de 3
dias, é organizado todos anos na vasta terra de Sahra-e-Madinah
situado em Madina-tul-Auliya Multan Sharif (pakistan) na
qual Madani Qafilahs de muitos países do mundo vem participar.
Não há dúvida, é a maior congregação de Muçulmanos além
daquela de Hajj.

Vício de droga foi descartado
Um irmão Muçulmano de Nawabshah (sindh) disse que a
congregação internacional de Dawat-e-Islami estava sendo
preparada e seus participantes estavam à caminho com muito
de zelo.
Pela virtude de formação do ambiente de Madani, eu também
decidi espalhar bondade e prevenir maldades. Portanto, eu
convidei um homem jovem para frequentar a congregação
internacional de Dawat-e-Islami mas ele se desculpou dizendo
que ele não seria capaz de frequentar a congregação devido a
uma inexplicável razão. Procurando interiormente ajuda de
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Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, eu tentei persuadi-lo descrevendo a importância e
excelência de viajar no caminho de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞe frequentando
congregações religiosas. Pela graça de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, ele ficou
preparado para frequentar congregação connosco. Tendo
alcançado a congregação, ele permaneceu calmo por um tempo,
mas logo de repente, sua condição deteriorou até ao ponto de
que ele insistiu voltar. Deste modo, como resultado do tratamento
médico temporário e esforço individual dos irmãos muçulmanos,
ele ficou satisfeito e não deixou a congregação. Na congregação,
ele teve bênção em abundância e chorou amargamente durante
Du’a. Depois da congregação, regressamos.
Ele encontrou me depois de poucos meses. Quando eu perguntei
sobre a condição dele, ele disse me uma coisa estranha que ele era
um viciado em droga e não tinha alívio a não ser se injectando,
era extremamente difícil descartar um vício de droga. Ele
agradeceu me por levar-lhe a congregação inspiradora Sunnah
por causa daquelas bênção ele tinha se livrado do mal do vício
da droga. Ele disse que não só a sua saúde tinha melhorado mas
seus outros problemas também tinham sido resolvidos pela
bênção da congregação do Dawat-e-Islam.

13. Revolução Madani em irmãs Muçulmanas
Um número semanal de Ijtima’at também são organizados pelas
irmãs Muçulmanas em vários lugares, com devido cuidado de
cobrir com um véu Islâmico. Incontáveis irmãs Muçulmanas
que previamente estavam distantes do ensino Islâmico tornaram35
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se agora regulares em oferecer do Salah e adoptaram Madani
Burqa (acto de velar Islâmico). Milhões de Madrasa-tul-Madinah
para irmãs adultas Islâmicas são organizadas diariamente em
vários países, com devido cuidado de cobrir com um véu
Islâmico. De acordo com uma estimativa, 3 mil e 268 Madaris de
irmãs Islâmicas são organizadas diariamente em todo Paquistão
no qual 40 mil e 453 irmãs Muçulmanas adquirem educação
gratuíta do Quran Sagrado, Salah e Sunnah e lá memorizam
súplicas.  !ا َﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ﻟِـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞCursos Quran e Hadice são conduzidos
para formação Madani de irmãs Muçulmanas responsáveis em
vários locais do pais. Além de curso de 12 dias e curso de
Qafilah também são organizados em Bab-ul-Madinah, Karachi.

Eu era da moda
Uma irmã Muçulmana de Bab-ul-Madinah’ (Karachi) diz: ‘antes
de juntar-me ao Dawat-e-Islami, eu era uma jovem da moda. Era
minha rotina ir aos lugares de piquenique com cabelo curto,
unhas longas, sobrancelhas ajustadas, roupa que cola a pele e lenço
em volta do pescoço. Eu gostava muito de música que escutava
canções num rádio pequeno toda hora. Em casamentos, eu
costumava bater batuque e cantar canções. Apesar desta maneira
de vida parecer cheia de diversão e glamor para mim, eu estava
inconsciente que isso poderia causar problema para mim no
túmulo e na vida futura.
Finalmente, aprendi a forma correcta de viver minha vida.
Aprendi esta forma de vida na congregação semanal do Dawat-e36
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Islam para irmãs Muçulmanas, no Faizan-e-Madinah. Eu estava
muito impressionada com o ambiente Madani que comecei a
frequentar congregação de Dawa-e-Islami regularmente. Livrei
me dos meus pecados anteriores permanentemente. Agora comecei
a usar véu Madani para cobrir me de acordo com Shari’ah. Pela
virtude de levar admissão a Madrasa-tul-Madinah, não apenas
aprendi a recitação do Quran Sagrado com pronúncia correcta,
mas também comecei a ensinar o Quran Sagrado. No presente,
eu sou responsável da congregação Dawat-e-Islam organizada
na nossa área. Que Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞpossa abençoar me com firmeza
no ambiente Madani! Amin!
ٰ ََ ٰ َ ُ
aَ  ِ َوŽِ  = َ< ; ۡ ِ َوا6ا
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14. Madani In’amat
De modo a fazer irmãos Muçulmanos, irmãs Muçulmanas e
estudantes agir de forma persistentemente sobre Faraid, Wajibat,
Mustahabbat e adoptar boa moral e proteger-lhes dos pecados,
um sistema prático tem sido desenvolvido na forma de Madani
In’amat. Muitos Irmãos Muçulmanos, irmãs Muçulmanas e
estudantes agem de acordo com Madani In’amat e preenchem
suas brochuras diariamente enquanto fazem Fikr-e-Madinah isto é
contemplação sobre as acções, antes de ir dormir. Queridos
Irmãos Islâmico! Para o melhorameto dos Muçulmanos no mundo
bem como na vida futura, 72 Madani In’amat para irmãos
Islâmicos, 63 para irmãs Islâmicas, 92 para estudantes Islâmicos
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masculinos, 83 para estudantes Islâmicas femininas, 40 para
crianças Madani e 27 para especiais (cego e surdo) irmãos
Islâmicos têm sido dados na forma de um questionário.

A recompensa de fazer Fikr-e-Madinah diariamente
O resumo de algo relatado por um irmão Muçulmano é como
se segue:  ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞeu amo Madani In’amat e eu faço Fikr-eMadinah todos dias. Uma vez viajei com os devotos de Rasul
com um Madani Qafilah inspirador do Sunnah do Dawat-e-Islami,
um movimento global & não político de Quran e Sunnah. Nosso
Qafilah chegou a Baluchistan (Paquistão). Durante o Qafilah,
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞabriu o portão de misericórdia para este pecador.
Enquanto eu dormia de noite, vi o Amado e Abençoado Profeta
َﺻ
ﺎﱃ&َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲﺗَﻌ
ُ *ّ َ no meu sonho. Seus lábios abençoados começaram
a mover-se, e as palavras seguintes foram proferidas, ‘Eu levarei
comigo para o Paraíso todos aqueles que cumprem Fikr-eMadinah todos dias em Madani Qafilah.’

15. Madani Muzakarahs
Ijtima’at de Madani Muzakarahs (sessões de pergunta-resposta)
também são apresentadas questões relacionadas com a crenças
e acções, Shari’ah & Tariqah, historia & tradições, medicina &
espiritualidade são respondidas. Estas respostas são dadas por
Amir-e-Ahl-e-Sunnat دَ َاﻣـ ْﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗـ ُﻬـ ُﻢ اﻟـ ْﻌَـﺎﻟ ِـﻴ َـﻪ.
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16. Formação de Hujjaj
Na época florescente de Hajj; pregadores de Dawat-e-Islami,
dão formação para Hujjaj no acampamento Ḥājī. Livros de
Hajj são distribuídos gratuítamente entre Hujjaj para guiá-los
em relação a Hajj, e visita a Madina-tul-Munawwarah.

17. Institutos educacionais
Com o fim de familiarizar professores e estudantes com o Sunnah
َﺻ
do nosso grande Sagrado Profeta اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ actividades
Madani estão sendo feitas em institutos educacionais, exemplo
Madaris religiosas, escolas, colégios e univesidades. Muitos
estudantes frequentam inspirador Sunnah Ijtima’at e viajam com
Madani Qafilahs.  !اَﻟـ ْ َﺤ ْﻤـ ُﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞAlguns estudantes que gostavam
de ciências mundanas tornaram-se agora regular em Salah e estão
a seguir o Sunnah.

18. Jami’a-tul-Madinah
Alguns Jami’at pelo nome de ‘Jami’at-tul-Madinah’ tem sido
estabelecidas dentro e fora de Paquistão através da qual muitos
irmãos Muçulmanos estão a ser educados em Dars-e-Nizami
(Curso de ‘Alim) com facilidades de alimentação e acomodação.
Irmãs Muçulmanas são oferecidas curso grátis de ‘Alimah.
Estudantes de Jami’at de Dawat-e-Islami teêm alcançado sucessos
notáveis nos exames dos anos passados considerados por
Tanzim-ul-Madaris, no Paquistão, que é a principal organização
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de âmbito nacional para Madaris de Ahl-e-Sunnat, as vezes,
estes estudantes também obtêm primeira, segunda e terceiras
posições.

19. Madrasa-tul-Madinah
Alguns Madaris para Hifz e Nazirah pelo nome de Madrasa-tulMadinah estão a ser operadas dentro e fora de Paquistão. Até
ao presente, mais de 70 mil rapazes e raparigas Madani estão a
ser ensinados, grátis, Hifz e Nazirah.

20. Madrasa-tul-Madinah (para adultos)
Analogamente, milhões de Madrasa-tul-Madinah são operados
diariamente normalmente depois de Salat-ul-‘Isha em diferentes
Masajid etc. Onde adultos aprendem Quran-e-Majid, & súplicas
com pronúncia correcta do alfabeto Arábico, método de
oferecer Salah correcto e alguns outros Sunnah, grátis.

21. Clínicas
Clínicas também têm estabelecido numa escala limitada para
medicação e tratamento, grátis, de estudantes doentes e o
pessoal.

22. Takhassus-fil-Fiqh (especialização em Fiqh)
Curso de Mufti para especialização em outras artes Islâmicas
são também oferecidas na qual alguns sábios Muçulmanos
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estão a ter especialização em Iftah e outras faculdades de
conhecimentos Islâmicos.

23. Curso de Shar’at e curso comercial
Com fim de fornecer conhecimentos sobre diferentes
necessidades da religião, cursos diferentes são conduzidos de hora
a hora, por exemplo, curso de Shari’at, curso de comércio, etc.

24. Majlis Tahqiqat-e-Shari’ah
Para resolver novas questões confrontadas pelos Muçulmanos,
‘Majlis Tahqiqat-e-Shari’ah’ é ocupado com pesquisa Islâmica.
Este Majlis é consistido de Muftis, sábios e pregadores de Dawa-eIslami.

25. Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat
Para a solução de questões Shar’i encaradas pelos Muçulmanos,
alguns Dar-ul-Ifta tem sido estabelecidos onde Muftis de Dawat-eIslami oferecem soluções em pessoas, em escritas e por cartas.
Muitos Fatawas são entregues em forma imprimidas.

26. Internet
Valores Islâmicos e virtudes estão a ser promovidas em todo
mundo através do website: www.dawateislami.net
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27. Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat em linha
As facilidades de Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat em linha está
disponível no website de Dawat-e-Islami (www.dawateislami.net)
através da qual perguntas feitas pelos Muçulmanos de todo
mundo são respondidas. A objecção originada pelos descrentes
contra Isslaam são respondidas e são convidadas a compreender
Isslaam. Além disso, as perguntas feitas de diferentes partes
incontáveis do mundo são respondidas no local pelo telefone.

28-29. Maktaba-tul-Madinah & Madina-tul-Ilmiyyah
ِ ﲪ ُﺔ ا
Os livros de A’la Hadrat ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ &َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرe outros sábios Muçulmanos
publicados por Maktaba-tul-Madinah com a cooperação de AlMadina-tul-‘Ilmiyyah têm alcançado nas mãos de pessoas comum
em quantidades de milhões, espalhando e promovendo Sunnah.
ﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ُ  !اَﻟـ ْ َﺤ ْﻤـDawat-e-Islami também tem sua própria tipografia.
Além de, milhões de áudio cassetes e VCDs que consistem de
discursos e Madani Muzakarahs alcançaram todo mundo.

30. Majlis Taftish Kutub-o-Rasail
Com fim de remover erros Shar’i e equívocos predominantes
no Ummah Islâmico por conta da publicação de livros não
autênticos, ‘Majlis Taftish Kutub-o-Rasail’ (o departamento
para autentificação de livros e brochuras) foi estabelecida. Este
Majlis analisam diferentes escritores de livros em termos de
crenças, blasfemia, moralidade, gramática Arábica e regras
Shar’i e emite um certificado de verificação.
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31. Cursos diferentes
Cursos diferentes são preparados para a formação de pregadores.
Por exemplo curso de 41-dias de Madani Qafilah, curso de 63dias de Tarbiyyati, curso de 30-dia de Qufl-e-Madinah, curso de
Imamat, curso de Mudarris etc. Também cursos diferentes tais
como gramática Arábica, conversa em Árabe, ‘Ilm-e-Tawqit e
curso de informática etc. São também conduzidos para
estudantes das escolas, colégio e Jami’at durante suas férias.

32. Isal-e-Sawab
Maktaba-tul-Madinah oferece facilidades de imprimir os nomes
de falecido por Isal-e-Sawab nos livros como Faizan-e-Sunnat,
leis de Salah etc.

33. Bancas de Maktaba-tul-Madinah
Para distribuição grátis de livros/brochuras por famílias na
ocasião de casamentos, funerais etc, Maktaba-tul-Madinah oferece
a facilidade para instalação de bancas. Você estás apenas para
contactar Maktaba e o resto dos serviços será arranjado por
Maktaba.

34. Majlis-e-Tarajim
Livros publicados por Maktaba-tul-Madinah são traduzidos
por Majlis-e-Tarajim em línguas diferentes tais Árabe, Persa, Inglês,
Russo, Sindhi, Pashto, Tamil, Francês, Swahili, Dinamarquês,
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Alemão, Hindi, Bangla , Gujrati e português etc. e enviado a
todo mundo.

35. Ijtima’at no estrangeiro
Alguns países do mundo inspirador do Sunnah o Ijtima’at de
dois dias são considerados, na qual milhões de irmãos Islâmicos
daqueles países participam. Pela virtude de estes Ijtima’at, as vezes
os descrentes abraçam o Isslaam. No fim destes Ijtima’at, Madani
Qafilahs viajam no caminho de Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

36. Tarbiyyati Ijtima’at
Dois/três dias de formação Ijtima’at são feitos por irmãos
Muçulmanos responsáveis dentro e fora de Paquistão. Milhões
de irmãos Muçulmanos responsáveis frequentam este IJtima’at
na qual eles são fornecidos minucioso guia de como cumprir o
trabalho Madani de Dawa-e-Islami numa maneira mais eficaz.

37. Canal Madani
As maravilhas do canal Madani estão no pico. Alguns
descrentes tem abraçado Isslaam, muitos daqueles que estavam
distante de Salah tornaram-se regulares em oferecer Salah.
Algumas pessoas arrependeram-se dos pecados e começaram a
levar as suas vidas de acordo com o Sunnah.  !ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞÉ um
canal Islâmico 100% puro pela virtude da qual conhecimento
religioso pode ser alcançado sentando em casa.
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38. Majlis-e-Rabitah
Majlis-e-Rabitah tem se estabelecido para levar a mensagem de
Dawat-e-Islam para escolas de grande renome, políticos,
assistência social, jogadores nacionais e outras figuras importantes
de deferentes caminhos da vida.

39. Majlis-e-Maliyat
Majlis-e-Maliyat foi estabelecido sob a supervisão de contabilistas
proficientes e irmãos Muçulmanos responsáveis pela gerência
de lucro e gasto de Dawat-e-Islam.
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