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BÊNÇÃOS DE COMEMORAR O ABENÇOADO
ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DO SAGRADO PROFETA 







Sagrado Qur’an, contém mandamentos para recordar os dias de Allah (Ayyumullah). (parte 13. Surah Ibrahim, Verso 5, resumido),

dentre os dias de Allah      , o mais sagrado é o abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta de Allah   
  
  ٖ      , porque todos os dias foram definidos pela virtude deste dia auspicioso.
O sagrado Al - Qur’an, ordena-nos a celebrar as bênçãos de Allah      . (Parte 11, Surah Yunus, verso 58) e é este Qur’an que


proclamou o sagrado Profeta   ٖ       
   como sendo uma bênção de Allah      para todo o Universo. (parte 17, Surah AlAmbiya, Verso 107) Com este verso tornou-se óbvio que, celebrar o abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta

  ٖ        
   é, na verdade, submissão às ordens do sagrado Qur’an. (Izaaqa-tul-Aasaam, pág. 96)

O nosso querido e abençoado Profeta   ٖ       
   , celebrava este abençoado dia jejuando nas Segundas-feiras (2ª feiras).

Sayyiduna Qatadah disse que perguntaram ao Sagrado Profeta   ٖ       
   porquê é que ele jejuava às segundas-feiras.



ٖ


O sagrado Profeta       
   respondeu: Fui nascido neste dia e a revelação veio para mim neste mesmo dia. (Sahih
Muslim, pág. 591, Hadice 198)



Depois da morte de Abu Lahab, alguns membros da família, sonharam com ele enquanto encontrava-se numa difícil
situação. Eles perguntaram-lhe sobre como havia sido tratado após a sua morte. Ele respondeu, não recebi nenhuma
bondade depois de vos ter deixado. Depois apontou em direcção ao buraco da parte de baixo do seu dedo polegar, ele
disse, Excepto isto, alimento-me de água vinda disto, porque libertei minha escrava, Suwaybah (Musannaf Abdul Razaak. Vol 9,
pág. 9 Hadice 16661; Unda-tul-Qaari. Vol 14. Pág. 44 Hadice 5101)











     ! disse: Neste incidente há uma
Comentado a narração acima, Sayyiduna Shaikh Abdul Haq Muhaddis Dihlvi   


evidência credível para aqueles que celebram o abençoado aniversário do nascimento do nobre Profeta   ٖ       
   , e
gastam sua riqueza por esta ocasião de sucesso. Abu Lahab que era descrente, foi beneficiado pelo facto de ter libertado a

sua escrava, Suwaybah para o aleitamento, após ter ouvido a notícia do nascimento do sagrado Profeta   ٖ       
   .
Agora imaginemos quão grande será a recompensa daqueles Muçulmanos que gastam as suas riquezas com a intenção
sincera em seus corações para esta ocasião. De qualquer modo, é necessário evitar cânticos e música no encontro de
Maulid, (Madarij-un-Nubuwwah, vol. 2, pág. 19)

O que é celebração de abençoado aniversário do sagrado Profeta   ٖ        
   ? A celebração do abençoado aniversário

do nascimento do sagrado Profeta   ٖ        
   , é uma congregação auspiciosa, na qual os incidentes de excelência,
milagres, feições, vidas abençoada e condições, tutela e educação e, o início da missão Profética do nosso Sagrado Profeta

  ٖ        
   são descritos a partir de livros autênticos. (Subui-ul-huda, Vol 1, Pág. 363, Resumido)
     ! disse: As passagens ou narrações (milagres e virtudes do
Sadr-ush-sharih, Mufti Muhammad Amjad Ali Azami   

sagrado Profeta, etc.) são também mencionadas nos Hadices e no Sagrado Qur’an. Se os Muçulmanos fizerem estas
palestras (das narrações) em suas congregações ou se eles particularmente organizarem uma congregação com objectivo de
fazer chegar tais narrações, então não há base nenhuma para declarar que tais congregações não são permissíveis.
Convidar pessoas para fazerem parte de tais congregações, é convidar para a prática do bem. Do mesmo jeito que quando
um anúncio é feito para a palestra para uma congregação, anúncios são publicados e distribuídos, artigos são pulicados em
jornais e palestras para congregações não são declarados como sendo proibidas; Este Majlis (para celebração do

abençoado aniversário do sagrado Profeta   ٖ        
   ) onde fazem-se Zikrs abençoados não pode ser declarado como
proibido ou inovação na religião. (Bahar-e-Shariah. Vol 3, Pág. 664)

Mandamento de Celebrar o abençoado aniversário do sagrado Profeta   ٖ       
   ? De acordo com a doutrina dos
Ahle-e-Sunnat (tradição), o abençoado ajuntamento de Milad (Maulid), é uma das mais excelentes acções mausatahabbat
(recomendada a sua prática) e uma das mais superiores acções Musatahsanaat (acto virtuoso) (Al-haq-ul-Mubeen, pág. 100)

A excelência e Bênçãos de celebrar o abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta   ٖ        
   ? Aqueles




que celebram o abençoado aniversário de nascimento do sagrado Profeta   ٖ    
   ganham incontáveis bênçãos






religiosas e mundanas da parte de Allah     . Tal como o Sayyiduna Imam Abdul Rahaman Ibn Jawzi "# $% ۡ$  $'$  ($ ) !   $ disse:
esta felicidade tornar-se-á um escudo para proteger a pessoa contra o inferno, quem exprimir a sua alegria (alegrar-se) e

contentar-se no abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta   ٖ       
   , e quem gastar 1 dirham

sentindo –se feliz pelo abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta   ٖ        
   , o Sagrado Profeta irá





interceder por ele e Allah      recompensar-lhe-á com 10 dirham em troca do seu 1 dirham. Ó Ummah do querido

Profeta   ٖ        
   ! Que estas sejam boas novas para vós, que fostes declarados como sendo merecedores de bênçãos
em abundância na vida mundana e na vida após a morte. Quem celebra o abençoado aniversário do nascimento do

sagrado Profeta   ٖ       
   , será concedido respeito, graça, bondade e glória e ele entrará nos céus vestido de turbante
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de pêrolas e uma sobretudo verde, será concedido incontáveis palácios e em cada palácio terá para ele uma donzela
celestial. Recite o Durud Sharif em abundância e faça com que a celebração do abençoado aniversário do nascimento do

sagrado Profeta   ٖ       
   seja de conhecimento geral. (Mujmu Lateef-un-Nabì, Pág. 208)
     ! disse: Grandes bênção caem
Hafiz-ul-Hadice Immam Abu Khayr Muhammad Bin Abdul Rahman Shakaawi   


sobre as pessoas por estas terem celebrado o abençoado aniversário de nascimento do Sagrado Profeta   ٖ       
   .
(Subul-ul-Huda, Vol.1, Pág. 363)







     ! disse: Dentre os benefícios fazer o Milad (Maulid) no mês
Sayyiduna Imam Ahmad Bin Muhammad Qastalani   

 

,
foi
provado
o benefício de que o ano acaba sendo um ano de cheio de
do nascimento do sagrado Profeta   ٖ       



paz. Que Allah      tenha misericórdia com a pessoa que tem a compreensão das noites do mês do nascimento do sagrado
Profeta como Eid (celebração) (Muwahib- ul-Ladunniyyah, Vol.1, pág. 148)
Os Santos nos seus discursos, fizeram chegar boas novas dos céus para as pessoas que celebram o abençoado aniversário

do sagrado Profeta   ٖ       
   .
     ! disse: a recompensa daqueles que celebram as noites
Shaykh-e-Muhaqqiq Shah Abdul Haq Muhaddis Dihlivi   



do abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta   ٖ       
   , é que Allah      irá Introduzir-lhes no
Jannat- un-Naeem pela Sua bênçoa e misericórdia. Os muçulmanos tem sempre observado o ajuntamento de Milad
(Maulid) dando caridade e esmola em abundância preparando banquetes, para celebrar o nascimento do sagrado Profeta

  ٖ         
   , expressando a sua pura satisfação e alegrando –se, eles envidam grandes esforços, decorando as suas

casas, mantendo –se em agrupamentos para Zikr de abençoado nascimento do sagrado Profeta   ٖ       
   , e as





bênçãos de Allah      chovem sobre eles em virtude de todos esses feitos gloriosos. (Ma-Sabata min-As-Sunnat. pág. 74. Resumido)

Ditos sábios e de Muhaddiceen




     ! disse: este acto (ex. celebrar o nascimento do sagrado Profeta
Sayyiduna Imam Abdul Rahmam Ibn Jawzi   

 
  ٖ        

)
contém
a
humilhação
do
satanás
e
fortifica
os verdadeiros crentes. (Subul-ul-Huda, vol.1, pág. 363)



     ! disse: Quem celebrar o aniversário do nascimento do sagrado Profeta
Imam Jalaludin Abdul Rahman Suyuti   




ٖ

       


,
ganhará
recompensa,
pois
a
celebração
é uma expressão de alegria e reverência para com sagrado Profeta



  ٖ        
   (Al-haawi- lil-Fatawa, vol. 1. Pp222)





     ! disse: é recomendado a nós organizar
O Comentador do Sahih Bukhari, Sayyiduna Ahmad Bin Hajr Asqalani   


uma congregação no abençodo aniversário do nascimento do Sagrado Profeta de Allah   ٖ       
   para expressar a
nossa gratidão, festejando, praticando outros actos virtuosos (Al-Haawi lil- Fatawa, vol.1, pág. 230)
     !, contemplou o sagrado Profeta  ٖ         
Sayyiduna Abu Mussa Zarhooni    
 no seu sonho, ele
 
 


humildemente questionou-lhe a cerca do agrupamento da celebração do Milad (Maulid), o querido Profeta de Allah

  ٖ        
   respondeu ‘fico feliz com quem fica feliz comigo’. (Subul-ul-Huda, vol.1, pág. 363)

Leia o resumo Madani extraído de um folheto ‘O Resplandecer das Bênçãos’, escrito pelo Ameer-Ahl-e- Sunnat, o fundador de
Dawat-e-Islami, Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Iliyas Attari Qadiri $ $  $ $  $0 $ $. / $, - $* +.
1.


O sagrado Profeta   ٖ       
   , celebrava o seu sagrado aniversário jejuando todas segundas-feiras. Tu deves também

jejuar nos dias 12 de Rab- ul Awwal em memória abençoada do querido e sagrado Profeta   ٖ       
   .

2.

Tomar banho nas noites de 11 ou 12 de Rabil- un –Noor. Se for possível, comprar tudo novo com a intenção de honrar o

maior de todos os Eids. Neste caso, o Abençoado aniversário do sagrado Profeta   ٖ       
   .

3.

Não faça nada que viole os direitos humanos na celebração do abençoado aniversário do sagrado Profeta   ٖ     

4.
5.

6.


 
   .


Na felicidade pela ocasião da celebração do abençoado aniversário do sagrado Profeta   ٖ       
   , todos os irmãos
muçulmanos e Irmãs muçulmanas, devem fazer a intenção de passar a sua vida na submissão do sagrado Sunnat.

Na ocasião de felicidade pela celebração do abençoado aniversário do nascimento do sagrado Profeta   ٖ       
   içar
uma bandeira verde no Masjid, casa, loja, iluminar imensamente as luzes dentro dos trâmites legais negociando
legitimamente com as companhias de electricidade.

Na processão de Milad (maulid) tente manter-se com wudu tanto quanto possível e faça o salat em jammat.

(Para mais detalhes, leia o folheto ‘O Resplandecer das Bênçãos’ escrito pelo Ameer-Ahl-e-Sunnat, Allamah Mulana Abu Bilal
Muhammad Ilyas Qadiri $ $  $ $ $0 $ $. / $,- $* +)

De modo a seguires uma vida em conformidade com o Sunnah e ficar firme em praticar acções virtuosas, afilie-se
ao ambiente Madani do Dawat-e-Islami.
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