


 

 

 

  وش َشہزاَدہمُ خا
Khamosh Shehzadah 

Principe Silencioso   
Este livro foi escrito, em Urdu, pelo Sheikh-e-Tariqat Amir-e-
Ahl-e-Sunnat, o fundador do Dawat-e-Islami, Hadrat ‘Allamah 
Maulana Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razawi  ������ ��  	
 � �� ��� ��� �� 	 ��  �� ��� � ��� � ��� . 
O Majlis de tradução fez a tradução deste livro em Português, 
caso encontres algum erro na tradução ou composição frásica, 
por favor informe ao Majlis através do seguinte postal ou e-
mail e ganhe recompensa. [Šawāb] 

 
 

 

 

 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 

Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

UAN: � +92-21-34921389 to 91 

Email: � translation@dawateislami.net

www.dawateislami.net



 

 

ii 

�
ٰ���� �	��ۡ� ��ۡ��� ��  ��ۡ� ���

����ٰ�ۡ�� �
�� ��   �ٰ�� ������ �� ���   ��ۡ����� ���ۡ� ���ۡ�� �	� ���� ��  �ٰ��

�� �� � !� ��"��� ��  

�
ٰ����#��$  

�%�ۡ� ��
�
#��&  �	��ۡ���$#� ��'�� ��  ( �)*ۡ �+

������ �,-ٰ��ۡ�
��.��� �,� �'  �

ٰ����� �/"ۡ��$ ��  �0 ������ �,�ٰ�0ۡ
������( �)*ۡ� 

Du’ā para ler o livro 

Leia o seguinte Du’ā (súplica) antes de estudar um livro religioso 

ou aula Islâmica, ��� ����������  	���  ���� �! ��"�# , lembrarás de qualquer coisa que 
estudares:  
 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Tradução  

Ya Allah  ���� �! ��"�#! Abra as portas de conhecimento e sabedoria 
para nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais honrado 
e magnificente.  

(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) 

 

 

Note: Recite  Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’ā
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Principe Silencioso*
 

Não importa o quanto árduo Satanás tenta evitar te de não ler 
esta brochura, leia tudo (54 páginas). Se não tens sido cuidadoso 
em uso da língua, iras rebentar de lágrimas, fornecidas ao teu 
coração que tem estado vibrante pela virtude do medo de Allah. 

A Excelência do Durud Sharif  

O profeta do género humano, a paz do nosso coração e mente, 
a mais generosa e bondosa, declara, ‘fazendo Zikr (Lembrança) 
de Allah  ���� �! ��"�# em abundância e declamação de Salat sobre mim 
mantém a pobreza distante. (í.e. destituição).  

(Al-Qawal-ul-Badi, pp. 273) 

 
ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
دَصل ُمَم�  

                                                           

*Este discurso foi entregue por Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ������ ��  	
 � �� ��� ��� �� 	 ��  �� ��� � ��� � ���  durante o semanário 

Sunnah-Inspiring Ijtima’ (congregação) de Dawat-e-Islami (uma global, movimento 
não politico para propagação de Quran e Sunnah) no nono de Jumadil-Akhur, 1432-
A.H. (12-5-2011). Esta sendo apresentada com alguma melhoria. 
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De repente o príncipe tornou-se silencioso. O rei, os ministros, 
e outras damas da corte ficaram surpreendidos com o que 
aconteceu e que fez-lhe até parar de falar. Todos tentaram, mas 
o príncipe continuou a manter-se silencioso. Apesar do 
silêncio, nenhuma mudança ocorreu na rotina do dia-a-dia do 
príncipe. Um dia o príncipe silencioso foi junto com seus 
companheiros caçar pássaros. Armado com uma flecha no seu 
arco, ele parou em baixo de um arbusto de árvore, procurando por 
algum pássaro. De repente, o chilreio de um pássaro foi ouvido 
de dentro de um fardo de folhas na árvore. Ele imediatamente 
atirou uma flecha na direcção do som, fazendo o pássaro cair 
machucado. O pássaro começou a açoitar angustiosamente. Depois 
o príncipe silencioso proferiu espontaneamente, enquanto o 
pássaro era silencioso permanecia seguro, mas assim que falou 
tornou-se o alvo da flecha, e lamentavelmente, como resultado 
da sua fala, falou alto! 

Chup raĥnay mayn saw sukĥ ĥayn tū yeĥ tajribaĥ kar lay 

Ay bĥāī! Zabān par tū lagā Qufl-e-Madīnaĥ 

 (Wasail-e-Bakhshish, pp. 66) 

Silêncio Traz Segurança 

Queridos irmãos Islâmico! Este incidente pode ser um dos 
fabricados, mas é um facto inquestionável que uma pessoa faladora 
compele outros a falar, perde seu tempo e tempo dos outros, 
ocasionalmente arrepende-se do que diz, em muitas ocasiões, 
arrepende-se do que tem dito, e tem que enfrentar muitos 
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problemas. É uma realidade que enquanto uma pessoa permanece 
silenciosa, ela permanece guardada de muitas dificuldades. 

Baharm e o Pássaro 

É dito que, ‘Baharam estava sentado abaixo de uma árvore, 
quando ouviu o chilreio de um pássaro. Ele matou o pássaro, e 
começou a dizer, ‘guardando a língua é benéfico para ambos 
humanos e pássaros. Se este pássaro tivesse cuidado da sua 
língua, não teria sido matado.’ (Mustatraf, pp.147, vol.1) 

Quatro Ahadis a respeito da excelência do silêncio 

�م����  .1 � ص� ��ج� ن   
�ن  Significado: ‘aquele que permanece silencioso م�

ganha libertação.’  (Sunan-ut-Tirmizi, pp. 225, vol. 4, Hadis 2509) 

2.  ي��د  س��
م ق��لص� �ال� 
�خ 
�ال   ‘Silêncio é cabeça de toda moralidade.’ 

 (Al-Firdaws bima Sawr-ul-khattab, pp. 417, vol. 2, Hadis 3850) 

3.  ف��ع 
 ��ر�
م ة� ��لص� �ل
�ع� ���د�   ‘Silêncio é uma adoração de alta virtude.’ 

 (idan, Hadis 3849) 

4. Para uma pessoa permanecer determinado no silêncio é 
melhor do que 60 anos de adoração.  

(Shu’ab-ul-Iman, vol. 4, pp. 245, Hadis 4953) 

Explanação da ‘melhor do que 60 anos de adoração’ 

O famoso comentador do sagrado Alcorão, Hakim-ul-Ummat, 
Mufti Ahmad Yar Khan  �#� 	% �&  ��	 �� �� �' ( �� ���� �� )�*��+�ۡ ��  escreve relativamente ao 

www.dawateislami.net



Principe Silencioso  

 

4 

quarto Hadis: se alguém fazer 60 anos de adoração, mas 
também fala muito, e não diferencia entre boa e má conversa, 
então é melhor permanecer silencioso por algum tempo, porque 
no silêncio, há contemplação, há rectificação do Nafs (interno), há 
uma emersão na realidade divina e reconhecimento, há mergulho 
dentro do oceano do interno Zikr (lembrança de Allah), e 
há Muraqabah (meditação).  (Mirat-ut-Manajih, pp. 361, vol.6) 

Quatro terríveis males da conversa desnecessária 

Aqueles quem conversam, aqueles quem fazem uma briga fora 
das conversações, e aqueles quem falam inutilmente, pensando 
que é permissível e não pecado, ou até mesmo aqueles quem 
dizem coisas desnecessárias de tempos em tempos, eles também 
devem considerar Hujjat-ul-Islam Hazrat Sayyiduna Imam Abu 
Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Ghazali 

 �#� � �� ۡ�� 	% �&  ��� �'� ( �� ���� ��  ۡ �� � �-��*   perspectiva na conversa inútil, e deveria assustar-
lhes com estes quatros males da conversa desnecessária. Está nas 
bases destas quatros razões que ele condenou conversas inúteis. 

1. Kiráman Katibin (aqueles anjos respeitados que registam 
acções) tem de anotar conversas inúteis, portanto uma pessoa 
deveria ser envergonhado disso e não deveria dar a eles o 
transtorno de anotar conversas inúteis. Allah  ���� �!��"�# Menciona-
se no verso 18 de Surah Qaf em parte 26: 

#�'    �4�5ۡ��6   ,ۡ �'    78�ۡ
�9    

�� : ��    ��ۡ6 �	� �     ;<�ۡ�9 ��    ;	�ۡ �= ��   >?@A 
Ele não profere uma única palavra, sem um registador pronto sentado 

próximo a ele. [Kanz-ul-Īmān (Translation of Quran)] (Part 26, Sūraĥ Qāf, verse 18) 
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2. Não é bom para um registo de acções enchidos com conversa 
inútil para ser apresentado na corte de Allah  � �! ��"�# ��� . 

3. Uma pessoa será ordenada na corte de Allah a ler em voz 
alta este livro de factos em frente de toda criação. Agora, 
as severidades chocantes do dia do julgamento serão em 
frente dele, ele estará despido, estará incrivelmente com 
sede, as costas dele estarão dobradas devido a fome, ele 
será impedido de ir ao paraiso, e todo tipo de serenidade 
será abandonado dele. 

Apenas pensa cuidadosamente por um momento! Como 
atormentador seria ler alto um registo de acções enchidos 
com conversa inútil numa situação perigosa. (se nós 
calcularmos que alguém fala inutilmente por apenas 15 
minutos em um dia, então isto dá 7.5 horas em um mês, que 
soma para 90 horas em um ano. Vamos dizer que alguém 
falou inutilmente por uma media de 15 minutos um dia 
por 50 anos, então isto da 187 dias e 12 horas, isto é, mais 
do que 6 meses.  

Então, apenas pense! Naquele chocante dia de julgamento 
quando o sol será ardente em chamas de 1.25 milhas 
distantes, quem será capaz de ler alto registo de acções 
dele por continuamente 6 meses sem nenhuma pausa num 
perigoso calor! Isto é apenas o cálculo diário de 15 minutos 
de conversa inútil, nós as vezes gastamos muitas horas em 
falar zelosamente inutilmente com amigos, e conversa 
pecadora e outros males em adição destes). 
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4. No dia do julgamento a inútil conversa da pessoa será 
condenada e por causa disso ele será envergonhado. Uma 
pessoa não terá resposta para tal e fora da vergonha em frente 
de Allah ele tornar-se-á humilhado e soará profusamente. 

 (Minhaj-ul-Abidin, p. 67)  

Ĥar lafẓ kā kis ṭaraḥ ḥisāb Ah! Mayn dūn gā 

Allah zabān kā ĥo ‘aṭā Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakhsih, pp. 66) 

د  ُمَم�
ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
 َصل

A coisa mais prejudicial 

Sayyiduna Sufyan Bin ‘Abdullah  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  declara, ‘uma 
vez pedido na corte do sagrado profeta, ‘Ya Rasulallah 

 ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�! ! O que identificarias como a coisa mais 
perigosa e prejudicial para mim? ‘o amado e abençoado profeta 
então segurou a sua língua abençoada e disse, ‘este’.  

(Sunan-ut-Tirmizi, pp. 184, vol.4, Hadis 2418) 

Falar bem ou Permanecer silencioso 

Se somente! Este Hadis de Bukhari Sharif iria apontar para 

nossa mente, ‘ َن يُ  َمنۡ 
َ
َيُقۡل َخۡيً ؤۡ ك

ۡ
ِخِر فَل

ٰ ۡ
َۡوِم ا!

ۡ
ِ َوال ۡو ِمُن بِا,�

َ
ِلَۡصُمۡت ا ا ’  

qualquer estado, quem quer que acredita em Allah  ���� �! ��"�# e o dia 
de julgamento, ele deveria falar bem ou permanecer silencioso.’ 

 (Sahih Bukhari, pp. 105, vol.4, Hadis 6018) 
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Na pagina 91 do livro ‘Allah-Walon ki Batayn’, inclui 217 paginas, 
publicada por Maktaba-tul-Madinah, a editora de Dawat-e-
Islami, Amir-ul-Muminin Sayyiduna Siddiq Akbar  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  
declarou, ‘Não há bondade na conversa que não é feita por motivo 
do prazer de Allah.’ (Hilya-tul-Awliya, pp. 71. Vol. 1) 

Sayyiduna Iman Sufyan Sauri  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  declarou, ‘o primeiro 
nível da adoração é silêncio, a segunda é ganhar conhecimento, 
depois de lembrar, então actua, e depois espalha para outros.’  

(Tarih-ul-Baghdad, pp.6, vol. 6) 

Se tu desejas Paraíso, então… 

O pedido das pessoas na residência real de Sayyiduna ’Issa,          
 �#� 	 �� �� ��  �� ��� �!   7*. � ��8�9 �: ��;  ‘diz nos tal acção através da qual podemos 

alcançar o Paraíso.’ Respondeu, ‘Nunca fala.’então disseram, 
‘não poderia ser ajudado,’sobre qual ele disse, ‘não proferir 
qualquer coisa da sua língua excepto o que é virtuoso’.  

(Ihya-ul-‘Ulum, pp. 136, vol.3) 

Akšar mayray ĥaonton pay raĥay Żikr-e-Madinaĥ 

Allah zabān kā ĥo ‘aṭā Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakshish, pp. 66) 

 
َ
ۡوا َ)

3
 ُمَم�دَصل

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
  ال

Silêncio é um meio de protecção des Iman (Fé) 

Alguém quem continuamente corta em palavras de outras pessoas 
como um par de tesoura, permanecera privada de entender o que 
mais alguém diz, e de facto permanece um perigo para uma pessoa 
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faladora que quando constantemente fala,  ��� ��� �<� �� �����  ��� � �! ��"�#  Kufriyat 
(palavras de profanidade) pode escorregar da sua língua. 

Relatando um manifesto de alguns santos piedosos, Hujjat-ul-
Islam Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad Ghazali 

 �#� � �� ۡ�� 	% �&  ��� �'� ( �� ���� ��  ۡ �� � �-��*  declara em Ihya-ul-Ulum, ‘duas qualidades 
encontram-se naquele que permanece silencioso: 

1. Din dele (religioso) permanece protegido 
2. Ele percebe propriamente que mais alguém diz.’  

(Ihya-ul-‘Ulum, pp.137, vol.3) 

Silêncio é uma cobertura para uma pessoa ignorante 

Sayyiduna Sufyan Bin ‘Uyaynah �	��  ع�� .-�����  �/� (� 	= �& declara: 

 
ۡ
ِل
ّ
ۡمُت َزۡيٌن ل لص�

َ
 ا

ۡ
ِل
ّ
َجاهِلِ َعالِِم وَِسۡتٌ ل  

‘Silêncio é a honra de um sábio, e uma cobertura para uma pessoa 
ignorante.’ (Shu’ab-ul-Iman, pp. 86, vol. 7, Hadis 4701) 

Silêncio é a chave da adoração 

É relatado de Sayyiduna Imam Sufyan  �#� 	% �&  ��	 �� �� 	 ��  ( �' �>�����1  silêncio 
prolongado é a chave para adoração.’  

(As-Samt ma’ Mawsu’ah Ibn Abid-Dunya, pp. 255, vol.7, Hadis 463) 

Protecção do bem-estar é fácil, mas aquela da língua… 

Sayyiduna Muhammad Bin Wasay  �#� � �� ۡ�� 	%�& ��� �'� ( �� ���� ��  ۡ?�@���1���  disse a Sayyiduna 
Malik Bin Dinar  ۡ ��� ���# ��  �'�%ۡ �& ( �� ���� �� &����A��B�ۡ ��  ‘proteger a língua é mais difícil 
para uma pessoa do que proteger o bem-estar.’  

(Ithaf-us-Sadat-liz-Zubaydi, pp.144, vol.9) 
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É inadequado que geralmente todos são cuidadosos de proteger 
seu bem-estar, mesmo se o bem-estar está perdido é somente uma 
perda mundana. Como é triste que a maneira de pensar de 
proteger a língua é muito rara! Indubitavelmente, como resultado 
de não proteger a língua, juntamente com perdas mundanas, há 
também um grande risco de tribulações na vida futura. 

Buk buk kī yeĥ ‘ādat na sar-e-ḥashr pĥansā day 

Allah Zabān kā ĥo ‘aṭā Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakshish, p.66) 

د  ُمَم�
ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
 َصل

Aquele Que Fala Esta Sempre Arrependido 

Queridos irmãos Islâmico! É uma incontestável verdade que o 
risco do impedimento é muito baixo no silêncio, ao passo que 
alguém quem tenha o habito de falar fora do lugar é sempre 
compelido a mendigar desculpar e pedir perdão, ou ele tem o 
arrependimento no seu coração que, ‘se eu não tivesse falado 
naquele ponto, teria sido melhor, porque como resultado de eu 
falar, a hesitação da outra pessoa terminou, tinha de ouvir 
palavrões, e assim fiquei aborrecido, e assim tornei-me infeliz, 
assim por diante sentimentos eram magoas, minha honra 
diminuiu, etc. ’É relatado de Muhammad Bin Nadr Harisi  �#� ��	 �� �

 	% �&� �' ( �� ���� �� )�*��+�ۡ ��  ‘Honra (admiração) é perdido quando excessivamente 
se fala.’ (As-Samt ma’ Mawsu’ah Ibn Abid-Dunya, pp. 60, vol.7, Hadis 52) 
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É melhor arrepender se em guardar silêncio do que 

arrepender se depois de falar 

Na verdade é melhor arrepender-se em guardar silêncio do que 
arrepender-se depois de falar, e é melhor arrepender-se depois 
de comer menos do que arrepender-se depois de comer 
excessivamente, como aquele quem fala excessivamente sofre 
grande desgraça, e aquele quem tem habito de comer 
excessivamente, incomoda seu estômago, normalmente torna-
se uma vitima de obesidade, e sofre vários tipos de doenças. 

Se por motivo de argumento, ele permanece protegido de doenças 
na sua juventude, então depois da juventude vai embora ele 
sempre torna-se uma incorporação de doença. Aprender sobre 
o prejuízo do comer excessivo, a cura da obesidade e muito 
mais, refere-se ao capítulo ‘Excelência da fome’ no volume 1 de 
Faizan-e-Sunnat. 

Uma pessoa muda é mais segura 

Queridos irmãos Islâmicos! Se olharmos para, uma pessoa cega é 
mais seguro, porque ele permanece seguro de pecados de visão 
proibida, tais como olhar fixo para Na-Mahram1 das mulheres, 
olhar para uma jovem bonita atractiva2 com luxúria, assistir 
filmes e dramas, e olhar os joelhos e coxa de alguém vestindo 
calções. Da mesma forma, uma pessoa muda também permanece 

                                                           
1 Na-Mahram–aquele com quem o casamento não é Haram para sempre. 
2 Amrads–jovem bonita e atractiva. 
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protegida das aflições incontável da língua. 

Amir-ul-Muminin Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  
declarou, ‘se somente eu tinha sido mudo, mas privilegiado por 
falar até a importância de realizar Zikr de Allah. (Mirqat-ul-

Mafatih, pp. 87, vol.10, Hadis 5826) é mencionado em Ihya-ul-Ulum que 
Sayyiduna Abu Darda  �#  .-����� /�  � �0�&� �	1  viu uma mulher excessivamente 
faladora, e disse, ‘se ela tivesse sido muda, teria sido melhor para 
ela.’ (Ihya-ul-Ulum, pp. 142, vol. 3) 

Como é que os lares Podem Tornar-se um Centro de Paz 

Desta afirmação do companheiro respeitado do nosso amado  e 
abençoado profeta  ٖ�� �. ��!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  aquelas Irmãs Islâmicas 
deveriam particularmente aprender uma lição quem permanece 
profundamente no bate-papo, e não cansa de falar sobre isto e 
aquilo. Se as irmãs Islâmicas aplicarem Qufl-e-Madinah nas suas 
línguas no verdadeiro sentido, muitos asssuntos tais como 
discórdias domesticas, conflitos Entre parentes, disputa entre 
nora e sogra seria resolvido, e todo lar tornaria um centro de paz, 
porque muitas discórdias doméstica resultam de uso errado da 
língua. 

Curativo Madani para resolver conflitos entre nora e sogra 

Se a sogra ralha ou reprimenda, a nora deveria observar somente 
paciência e tolerância, e não deveria dizer até mesmo se quer uma 
única palavra para a sogra em resposta, nem deveria queixar-se 
ao seu marido. Ela não deveria até mesmo dizer alguém da casa 
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dos seus pais, e não deveria até mesmo ter um franzimento de 
sobrancelhas na sua cara, nem deveria desabafar sua fúria nas 
crianças ou na louça. Sucesso ira cair nos pés dela. É dito que, ‘um 
silêncio bate cem.’ Semelhantemente se alguma nora discute 
com sua sogra, então a sogra deveria fazer nada em reacção, 
mas ela deveria apenas observar silêncio e não queixar-se para 
qualquer membro do lar, até mesmo seu filho. De acordo com o 
ditado, ‘Silêncio é dourado’ ela ira adquirir sossego e tranquilidade. 
Se este curativo Madani de Sa-e-Madinah (o autor) é procedido 
propriamente acima, então toda discórdia entre nora e sogra 
será resolvido muito antes e a casa tornar-se-á um centro de paz. 
Para encontrar um curativo para conflitos entre nora e sogra, 
obtenha o VCD contem o prudente da pérola de Madani, intitulada 

‘Ghar Aman Ka Gahwarah kaysay Banay’ de Maktaba-tul-
Madinah, ou assista na Dawat-e-Islami’s website, www. 
dawateislami.net. Com a bênção deste VCD muitos incómodos 
nos lares tem se tornado centro da paz. 

Ĥay dabdabaĥ khāmoshī mayn ĥaybat bĥī ĥay pinĥān 

Ay bĥāī! Zabān par tū lagā Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakhshish, p.66) 

د  ُمَم�
ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
 َصل

Um pedido para a língua 

Queridos irmãos Islâmicos! Quando a língua ira permanecer 
direita, e será usada para falar somente o bem, então todo corpo 
ira aproveitar benefício disto, e se foa torto, por exemplo alguém 
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ralhar, jurar e desgraçar alguém, calúnia e difamação, e dizer 
mentiras, então as vezes até mesmo neste mundo o corpo sofre 
pancada. O profeta de Rahmah, o intercessor de Ummah, o dono 
de Jannah  ٖ�� �. ��!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  declarou, ‘quando alguém levanta de 
manhã então suas partes do corpo curva e dizem para a língua, 
‘Medo de Allah ( ���� �! ��"�#) sobre nós, porque estamos associados 
contigo. Se permanecres direito, então nós também iremos 
permanecer direitos, mas se tu és torto, então nós também 
iremos ser tortos.’ (Sunan-ut-Tirmizi, pp.183, vol.4, Hadis 2415) 

Yā Rab na zarūrat kay siwā kucĥ kabĥī bawlūn! 

Allah zabān kā ĥo ‘aṭā Qufl-e-Madinaĥ 

(wasail-e-Bakshish, p.66) 

د  ُمَم�
ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
 َصل

A excelência do falar bem 

O amado e abençoado profeta  ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  declarou, 
‘existem tais balcões no paraíso cujo fora pode ser visto de 
dentro, cujo dentro pode ser visto por fora.’ Um Beduíno 
levantou e perguntou, ‘Ya Rasulallah  ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�! ! Para 
quem estes são? Ele respondeu, ‘estes são para aqueles quem 
falam bem, alimenta os outros, mantém jejum consecutivo, e 
levanta de noite para efectuar Salah para Allah quando as 
pessoas estão dormir’. (Sunan-ut-Tirmizi, pp.273, vol.4, Hadis 2535) 
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O profeta $ observaria o silêncio prolongado 

 ِ  ا,�
َ
َن رَُسۡول

َ
ُ ك �,

َ
ۡمت  َصل� ا َم َطوِۡيَل الص�

�
ۡيهِ وََسل

َ
  َعل

Significado: O Profeta  ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  observaria o silêncio 
prolongado. (Sharh-us-Sunnah-lil-Baghwi, pp, vol.7, Hadis 3589) 

O renomado comentador, Hakim-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar 
Khan  �#� 	% �&  ��	 �� �� �' ( �� ���� �� ) �*��+�ۡ ��  escreve na explanação deste Hadis, ‘silêncio 
aqui significa silêncio de fala temporal, de outra maneira a língua 
abençoada do sagrado profeta  ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  sempre 
permaneceria ocupada no Zikr de Allah  ���� �! ��"�#, ela não falaria com 
pessoas desnecessariamente. 

Este refere-se a conversa permissível, conversa impermissível 
nunca foi expressada pela língua abençoada em toda parte da sua 
vida inteira. O profeta   .-����� /�  ��4 �5 ٖ�� �. ��! ��	�� ��� ع�� � �6�!  Nobel é uma incorporação da 
verdade, então como é que poderia qualquer falsidade aproximar 
-se a ele!’ (Mirat-ul-Manajih, pp. 81, vol. 8) 

Dois tipos de conversa e dois tipos de Silêncios 

o amado e abençoado profeta  �� /�  ��4 �5 ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-��� ��� � �6�!  declara: 

 ِّ ءِ الش�
َ
وُۡت َخۡيٌ ّمِۡن اِۡم#

ُ
ك وِۡت َو الس3

ُ
ك س3
ۡ
َۡيِ َخۡيٌ ّمَِن ال

ۡ
ُء ال

َ
 اِۡم#

Para falar do bem é melhor do que manter silêncio, manter 
silêncio é melhor do que falar mal. (Shu’ab-ul-Iman, pp. 256, vol. 4, 
Hadis 4993) 

Sayyiduna ‘Ali Bin ‘Usman Hajwairi, famoso como Data Ganj 
Baksh �	��  ع�� .-�����  �/�  (� 	= �& escreveu neste livro Kashf-ul-Mahjub: fala é 
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de dois tipos, ‘um é falar verdadeiramente e outro falar falso, 
semelhantemente, silêncio é também de dois tipos:  

1. Silêncio propositado (por exemplo, manter silencioso silêncio 
para contemplar em questões da vida futura o regras 
Islâmicas, etc.) 

2. Silêncio negligente (silêncio preenchido com pensamentos 
imundo ou noções mundanas). 

Enquanto todos no estado do silêncio deveriam ponderar 
cuidadosamente que se falar para ele é virtuoso então falar é 
melhor para ele do que silêncio, e se falar para ele é pecador 
então é melhor para ele do que falar. Sayyiduna Data Ganj Bakhsh 

 �/�  (� 	=�&�	 ��  ع�� .-�����   mencionou uma parábola para explicar uso e abuso 
de conversa. Uma vez Sayyiduna Abu Bakr Shibli Baghdadi   

 �#� � � ��	 �  �& ۡ%� �'��  (� � �� ��  ۡ ��� �� ���)  estava passar numa área de Baghdad e ouviu 

uma pessoa dizer:  وُۡت َخۡيٌ ّمَِن
ُ
ك لس3
َ
مِ ا

َ
Uَ
ۡ
ال  ‘silêncio é melhor do que 

falar.’ Ele disse: ‘teu silêncio é melhor para ti do que falar, e para 
mim falar é melhor do que silêncio.’ (Kashf-ul-Mahjub, pp. 402) 

Definição da conversa indecente 

Como são prósperos aqueles irmãos e irmãs Islâmicos que usam 
suas línguas em somente conversas morais e que concede o 
convite de bondade para as pessoas. Infelizmente, hoje em dia é 
muito raro encontrar livres reuniões informais de conversas 
indecentes, até mesmo ao ponto de que aqueles com uma 
aparência exterior religiosa não são capazes de conter. Talvez 
eles nem se quer sabem o que é a conversa indecente. Ouça! A 
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definição da conversa indecente é:  ۡع�ل
َ
 ۡيُ بِ ا

ُ ۡ
 ُموۡ  َعِن ا!

ۡ
عَِباَراِت َبحَ َتقۡ ُمسۡ رِ ال

ۡ
ةِ بِال

ِيۡ  ةِ حَ الص�  ‘para mencionar questões indecentes (tais como imundo 

e assuntos de mal) em palavras abertas. 

(Ihya-ul-Ulum,  pp. 151, vol.3) 

Aqueles jovens que estimulam discussões de questões maritais 
privado e assuntos que deveriam ser mantidos cobertos, a fim 
de satisfazer suas luxúria, aqueles que confortam seus corações 
por falar sobre, ou até mesmo apenas ouvir a indecente e questões 
morais, aqueles que usam blasfémia imundo, aqueles que 
fazem gestos desgostosos, aqueles que assistem filmes e dramas a 
fim de cumprir seus luxuriosos imundo desejos (porque há 
normalmente um excesso de imortalidade nestes) deveria 
repetidamente ler o seguinte relato trémulo de coração e deveria 
despedaçar com o medo do omnipotente Allah  ���� �! ��"�#. 

Pus e Sangue irão pingar da Boca 

É relatado que quatro tipos de pessoas do inferno irão correr e 
serpentear entre água fervida e fogo e irá pedir para ser morto. 
Um entre estes quatros será uma pessoa cuja boca pus e sangue 
será esvaziado e as pessoas do inferno irão dizer para ele, ‘o que 
aconteceu para esta pobre pessoa que está aumentando nossas 
dores e agonias? A resposta será dada, ‘esta infeliz e pobre pessoa 
usou para prestar atenção para conversa imunda e usou para 
ganhar prazer disso, tais como falar sobre relações sexuais.’ (Ithaf-
us-Sadat-liz-Zubaydi, pp. 187, vol.9) Aqueles que pagam suas atenções 
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para murmúrio imundo satânico sobre Na-Mahram mulheres 
e jovens bonitas atractivas, aqueles que intencionalmente 
comprometem-se em pensamentos maus, e todos aqueles que 
ganham prazer da imaginação de actividades imundas deveriam 
ganhar advertência do relato acima mencionado. 

Na waswasay āyaīn na mujĥay ganday khiyālāt 

Day żiĥn kā or dil kā Khudā! Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakhshish, p.66) 

َبِۡيب           َصل� 
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
دَصل  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( ا,�  

Um na forma de um cão 

Sayyiduna Ibrahim Bin Maysarah �	��  ع�� .-�����  �/� (� 	=�& declara, ‘alguém que 
fala indecentemente (significa,aquele que fala sobre coisas 
indecentes) virá no dia do julgamento em forma de cão. 

(Ithaf-us-Sadat-liz-Zubaydi, pp. 190, vol.9) 

Paraíso é Haram [Proibido] 

O profeta de Rahmah, o intercessor de Ummah, o dono de Jannah 
 ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-����� /�  ��4 �5 ���� �6�!  declarou, ‘Paraíso é Haram para aquele individou 

que usa linguagem indecente (significa, quem fala sobre coisas 
indecentes).’ (As-samt ma’ Mawsu ah Ibn Abid-Dunya, pp. 204, vol.7, Hadis 325) 

Um Cordel de sete pérolas de Madani de Faruqi 

Amir-ul-Muminin Sayyiduna ‘Umar Faruq A’zam  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  
declarou: 
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1. Ele quem evita falar inutilmente é abençoado com inteligência 
e sabedoria. 

2. Ele quem evita desnecessário olhar fixamente, isto é, olhar 
a volta desnecessariamente, ganha tranquilidade do coração. 

3. Ele quem reprimi de comer desnecessário (significa, quem 
contem por comer excessivamente ou comer diferentes 
tipos de comida sem nenhuma fome meramente por prazer) 
é entregue com prazer em Ibadah (adoração). 

4. Ele quem reprimi por inúteis risadas é concedido respeito 
e dignidade. 

5. Ele quem reprimi por brincar por ai e gozação, é abençoado 
com a luz de Iman (fé). 

6. Ele quem reprimi por afecto deste mundo, é dado afecto   
na vida após a morte. 

7. Ele quem reprimi por encontrar culpas em outros, é 
abençoado com a habilidade para rectificar as suas próprias 

culpas. (provem de Al-Munabbihat, p.89) 

Se somente! Isto fosse assim… 

Todo irmão e irmã Islâmico deveria fazer isso uma parte de sua 
rotina ler esta brochura na primeira Segunda-Feira de todos os 
meses Madani (Islâmico). Irão sentir uma surpreendente revolução 
nos seus corações. Uma maneira excelente de proteger nossas 
línguas é agir sobre Madani In’am número 45 e 46, portanto 
desenvolver o habito de abster-se de falas desnecessárias, conclui 
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conversa necessária no menor número de palavras possível, e 
além disso faz um esforço para comunicar alguma coisa através 
de gestos e através de escrita. Caso qualquer palavra desnecessária 
escorrega da tua língua, faça disso um hábito para recitar Durud 
Sharif uma vez ou três vezes de imediato. 

Segredo de um Companheiro Por Tornar-se Morador 

do Paraíso 

Pela graça de Allah  ���� �! ��"�#, nosso amado e abençoado Profeta   
 ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-����� /�  ��4 �5 ���� �6�!  poderia reconhecer apenas por olhar nas pessoas 

se elas fossem destinadas para o paraíso ou para o fogo de inferno, 
e na verdade ele saberia antes da chegada de um recém-chegado se 
ele foi destinado para o paraíso ou inferno. Nesta consideração, 
um dia o amado de Allah  ���� �! ��"�# disse: ‘a primeira pessoa que 
entrará desta porta é destinado para o paraíso.’ Sub sequentemente, 
Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  entrou. As pessoas 
congratularam-lhe e indagaram com respeito a acção pela virtude 
da qual ele tinha ganho aquela bênção. Sayyiduna ‘Abdullah 
Bin Salam  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  disse: ‘Minhas boas acções são muito 
poucas, e aqueles para qual eu espero levar em Allah são protecção 
do coração e deixar as conversas inúteis. (As-Samt ma’Mawsu’ah 

Idn Abid-Dunya, pp.86, vol.7, Hadis 111)  

As palavras neste abençoado Hadis significa ‘protecção do 
coração’ refere-se a pureza do coração por pensamentos imorais e 
por alimentos internos tais como ciúme etc. E a presença de 
um firme e determinado Iman (fé) no coração.  

www.dawateislami.net



Principe Silencioso  

 

20 

Raftār kā guftār kā kirdār kā day day 

Ĥār ‘uzoo kā day mujĥ ko Khudā Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakshish, p.66) 

د  ُمَم�
ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
 َصل

Exemplos de conversas desnecessárias 

Queridos irmãos Islâmicos! Apesar de conversar desnec- 
-essariamente, não é um pecado, não há bondade nisso. 
Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  foi abençoado com 
alegres notícias do Paraíso da língua abençoada do sagrado 
profeta! Um atribuiu que ele nunca iria perder-se em conversas 
desnecessárias. Ele nunca perguntaria questões sobre assuntos que 
não lhe dissessem respeito, mas infelizmente nós perguntamos 
questões desnecessárias sobre assuntos para qual nós não temos 
nem se quer um mínimo de interesse. Por exemplo: 

C A quanto compraste isto? 

C Por quanto é que obtivestes isto? 

C Qual é o preço dos bens imóveis em localidade fulana? 

C Se visitar a casa de alguém ou se alguém teve uma nova casa 
então as questões são: a quanto custou? Quantos quartos 
têm? Qual é a renda? Que tipo de proprietário tens? (esta 
questão sempre chama por calúnia e difamação porque 
normalmente a resposta para tal questão sem nenhuma 
exigência Shar’i é pecadora da seguinte maneira: ‘nosso 
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proprietário é muito bruto/ indelicado/ desonesto/ selvagem/ 
louco/ cruel/ mesquinho) 

C Num contesto similar quando alguém compra uma     nova 
loja, carro ou motocicleta então as questões são perguntadas 
sobre seus preços, durabilidade, se foi comprado a pagamento 
á vista ou em prestações. 

C Algumas pessoas imprudentes quando visitam um paciente 
doente que até mesmo está incapaz de falar fora da 
doença, perguntam tais questões como se eles fóssem 
médicos séniores e deste modo perguntam-lhe muitos 
detalhes e pedem profundas explanações de coisa como 
relatório de raio-X, relatório de teste de laboratório e se lá 
tivesse o caso da operação cirúrgica então até mesmo o 
número de pontos esta sendo perguntado. Mesmo se há uma 
doença relacionada a partes privadas ainda assim pessoas sem 
vergonha procuram abertamente muitos detalhes sem 
nenhuma hesitação. 

C Comentários desnecessários são passados nas condições 
temporais, discussões desnecessárias sobre intensidade do 
tempo são frequentemente faladas quase sem nenhum 
preciso, exemplo: em tempo quente algumas pessoas tolas 
irão exclamar,’a temperatura está muito quente hoje em 
dia Oh Meu Deus! Interrupção da fonte de alimentação é 
também frequente.’ 

C Similarmente, no tempo frio eles serão encontrados a 
conversar e dizendo: ‘hoje a temperatura está muito frio.’ 
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C Se a temperatura é nublada então um comentário 
desnecessário é feito, exemplo: hoje em dia há um excesso 
aguaceiro, a água acumulou-se por toda parte e a autoridade 
responsável não está a pagar cautela para remover a lama etc. 

C Similarmente uma censura desnecessária no local e politicas 
internacionais é feita sem nenhuma boa intenção de trazer 
reformação e similarmente uma não desejada censura nos 
diferentes partidos políticos é apresentado. 

C Se alguém visitou algumas outras cidades ou pais, ele começa 
a descrever cenários de montanhas e pastagem que ele 
testemunhou ou descrição de casas e estradas é apresentado 
desnecessariamente. Mas tenha em mente que se nós 
encontrarmos alguém a falar quase em tais tópicos nós não 
deveríamos pensar sobre ele como algumas vezes falar sobre 
certas questões mundanas com boas intenções torna-se um 
Sawab levando o acto ou pelo menos não cai na categoria 
de conversa desnecessária. 

É difícil para quem desnecessariamente fala para reprimir 

do pecado do falso exagero 

Tenha em mente que conversas desnecessárias não é um pecado 
fornecido é real sem qualquer exagero e suavizada. Se algum 
falso exagero é feito, ira cair na categoria de pecado. Mas é 
extremamente difícil relacionar as coisas de tal maneira que 
não passe o limite de ‘conversa desnecessária.’ Usualmente 
falso exagero ocorre, e aqueles que desnece- -ssariamente 
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falam sempre caiem na trincheira da calúnia, difamação, censura, 
e magoa os sentimentos de outros. Portanto, essencialmente 
segurança aloja-se no silêncio, porque ‘Silêncio é Dourado.’ 

Se somente ganharmos a bênção de esperar e ponderar 

o que vamos dizer 

Se alguém desenvolvesse o hábito de ‘ponderação’ isto é, 
contemplar cuidadosamente antes de falar, então ele ira começar 
a perceber incontáveis palavras desnecessárias. Se esta é apenas 
‘conversa desnecessária’, então apesar de esta não ser pecado, 
ainda há muitos perigos nesta, por exemplo falando da dor do 
uso da língua e perdendo o precioso tempo. Se o mesmo montante 
de tempo é gasto em realizar o Zikr (lembrança) de Allah ou em 
estudo religioso,ou relatando algum Sunnah, montão da 
recompensa pode tornar-se divida. 

Menção desnecessária de Terroristas 

Similarmente se acontece algum incidente terrorista as pessoas 
tem um tópico para falar desnecessariamente, e nalguns casos 
tem conversas pecadoras. Eles mencionam isso por toda parte 
com interpretações sem cabeça ou sem cauda ou sem ter 
indulgência em debates ilógicos, as vezes calúnia em alguma 
festa ou lideram sem bases.  

Na maioria das vezes tal conversa não é somente desnecessária, 
ao invés disso espalha medo e terror entre as pessoas, cria 
rumores, e torna a base para caos expandir-se. A Nafs encontra 
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extremo prazer em falar e ouvir sobre incidentes de explosão e 
terrorismo. As vezes palavras para fazer orações são proferidas, 
mas o desejo para ganhar prazer e sentir excitação através de 
conversa e ouvir história de notícias chocantes está presente no 
centro do coração. Se somente nós podemos identificar este 
dano de Nafs e abster-se de levar interesses na menção da 
explosão e terrorismo. Entretanto, mencionando aqueles que 
são mártir sob opressão, expressando simpatia para aqueles 
Muçulmanos que são feridos e afectados, falando como eles 
podem ser ajudados, e fazer suplicações para restauração da 
paz e segurança não deveria ser descontinuado, porque tais 
actos são recompensados. Então quando a situação deste tipo 
de conversa é confrontada, contempla cuidadosamente como a 
sua intenção é. Se achares alguma boa intenção, então está 
bem. Mas na maioria das vezes o propósito da tal conversa é 
ter excitação de eventos chocantes. 

Siddiq Akbar Colocaria uma Pedra na Boca Dele 

Lembre-se! A língua é também uma grande generosidade de 
Allah, e também será perguntado sobre o dia de julgamento, 
portanto nunca deveria ser usado errado. Sayyiduna Siddiq 
Akbar, apesar de ser um Jannati definido (destinado para o 
Paraíso), tinha extremamente cautela do perigo da língua. 

Nesta consideração, é mencionado em Ihya-ul-‘Ulum, ‘Sayyiduna 
Abu Bakr Siddiq  �#  .-����� /�  � �0�&� �	1  usava uma pedra na sua abençoada 
boca para impedir a chance de conversar.’ (Ihya-ul-‘Ulum, pp.137, vol.3) 
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Rakĥ laytay tĥay pattĥar sun Abū Bakr daĥan mayn 

Ay bĥāī! Zabān par tū lagā Qufl-e-Madinaĥ 

(Wasail-e-Bakshish, pp. 66) 

Mantendo a prática silenciosa por 40 anos 

Queridos irmão Islâmicos! Se você verdadeiramente quer 
repisar o hábito de observar o silêncio então terás de contemplar, 
isto com seriedade e terás de praticar rigorosamente, caso 
contrário é difícil aplicar Qufl-e-Madinah na língua somente 
através da tentativa da metade de coração. Assustando-se do 
perigo de uso errado da língua, faz um esforço firme para 
desenvolver o hábito do silêncio, sucesso cairá nos seus pés. Por 
mais que este esforço seja feito firmemente. Vamos considerar 
uma conta de alguém que fez tal esforço consistente. 

Sayyiduna Artah Bin Munzir �	 ��  ع�� .-�����  �/� (� 	=�& declara.’ Uma das pessoas 
praticou mantendo silêncio por 40 anos por colocar uma pedra 
na boca dele, até ao ponto de que para além de comer, beber, e 
dormir, ele nunca retiraria a pedra da boca dele.’ (As-Samt 
ma’Mawsu’ah Ibn Abid-Dunya, pp. 256, vol.7, Hadis 438) 

Lembre-se! A pedra não deveria ser tão pequena que pode passar 
por baixo da garganta resultando em alguma emergência, e além 
de mais, uma pedra não deveria ser guardada na boca no estado 
de jejum porque mancha etc. Dai pode passar debaixo da 
garganta. Sayyiduna Rabi Bin Khusaym �� �  �� ع�� 	= �& ( ��/  ۡ ���ۡC ���D  não falou 
uma nem se quer coisa mundana da sua língua por 20 anos. No 
começo da manhã, ele levaria uma caneta, um tinteiro, e alguns 
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papéis e ele escreveria qualquer coisa que ele falaria em toda parte 
do dia e depois realizaria auto-responsabilidade final de noite (de 
acordo como o que estava escrito). (Ihya-ul-‘Ulum, pp. 137, vol. 3) 

O Método de Realização da Responsabilidade Final para 

Conversas 

Aqui, por ‘realizar auto-responsabilidade final’, é tencionado 
contemplar profundamente sobre cada e toda proferida palavra e 
interrogar a si mesmo, por exemplo, pergunte a si mesmo,’ 
Porquê eu disse tal e tal?’ ‘Qual foi a dificuldade de falar daquele 
ponto?’ ‘tal e tal conversa poderia ter sido feita destas várias 
palavras: Porquê tal e tal eram extras proferidas palavras?’ ‘a frase 
que tu dissestes para fulano não era permissível por Sariah, e era 
um insulto na qual teria magoado sentimentos dele – vem, agora 
arrepende-se e também peça perdão daquele irmão Isâmico.’ 

‘Porquê você foi a aquela reunião informal quando você sabia 
que conversa desnecessária aconteceria por lá, e porquê você 
mostrou teu acordo coisa fulana? Até mesmo você teve que 
ouvir calúnia, e de facto, você também interessou-se em ouvir a 
calúnia. Vem, sinceramente arrependa-se, e também faça um 
compromisso que estarás distante de tal reunião informal.’ 

Desta maneira, uma pessoa sábia pode realizar responsabilidade 
final por conversas dele, e de facto para dia-a-dia dos assuntos 
dele. Através disto, seus pecados, descuido, muitos dos seus 
fracassos e culpas podem tornar-se desconhecidas para você e 
você pode recorrer a auto-rectificação. No meio-ambiente Madani 
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de Dawat-e-Islami, realizar auto-responsabilidade finalé cahamado 
‘Fikr-e-Madinah’, e em Dawat-e-Islami a mentalidade para realizar 
Fikr-e-Madinah por pelo menos 12 minutos diários e preencher 
a brochura Madani In amat é repisado. 

Żikr-o-Durūd ĥar gĥařī wird-e-zabān raĥay 

Mayrī fuzool goi kī ‘ādat nikāl do 

(Wasail-e-Bakhshish, p.164) 
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Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz chorou desesperadamente 

Sayyiduna Abu ‘Abdullah �	��  ع�� .-�����  �/� (� 	=�& declara, ‘ouvi que o escolar 
começou a dizer em frente de Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul 
‘Aziz  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  ‘um silêncio escolar é também como um 
escolar que fala. ‘ele disse, ‘eu entendo que no dia de julgamento 
um escolar que fala será superior para escolar que mantém 
silêncio, por causa de quem fala teria beneficiado as pessoas, ao 
passo que quem mantém o silêncio teria beneficiado somente a ele 
mesmo.’ Aquele escolar depois disse, ‘Ya Amir-ul-Muminin! 
Não estas familiarizado com as tribulações do falar?’ ouvindo 
acima disso disse que, Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz       
 �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  rebentou de lágrimas desesperadamente.’ (As-Samt ma’ 

Mawsu ah Ibn Abid-Dunya, pp. 345, vol. 7, Hadis 648) 

Que Allah  ���� �! ��"�# tenha piedade nele e que perdoa-nos sem reter 
justificável para o motivo dele. 
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Explanação deste conto 

Queridos irmãos Islâmico! Como espantoso foi a cautela e o 
sentimento de temer Allah em nossos predecessores religiosos. 
Deste modo, não há dúvida no facto de que orando discursos 
religiosos por cautelas escolares de religião, entregando Sunnah – 
palavra estimulante por Muballighin e convidando concernente 
o bem são todos aqueles actos na qual tenha distinção 
incomparável no observar do silêncio.  Deste modo, as palavras 
daquele escolar na residência real de Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul 
‘Aziz  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  ‘não estas familiarizado com as tribulações da 
conversa?’ também estavam ajustando e era esta sentença de 
que devoto escolar por perceber a parte mais importante da 
qual Amir-ul-Muminin começou a chorar desesperadamente 
fora do medo de Allah  ���� �! ��"�#. 

Apesar de pregar para o bem é beneficial para o público, existe 
o risco de vários danos para o falador. Por exemplo, se alguém é 
bom pregador, então ele pode cair vítima para diferentes 
tribulações porque do louvor e aclamação ele recebe dos outros 
na conta da eloquência dele, articulação, e fluência da conversa, 
ou devido a vaidade sobre habilidades dele, ou devido a estimável 
consideração dele mesmo e outros como sem merecimento, ou 
por usar numerosas axiomas e frases fabulosas para impressionar 
outros por causa do desejo terrestre e auto-estima. Se ele tem 
domínio sobre Arábico falado, ele pode ceder em tribulação 
ouso de frases Arábicas frequentemente em conversa e fala a 
fim de impressionar os outros. 
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Da mesma maneira, qualquer um que possuir boa voz podera 
sofrer tribulações de arrogância como um resultado de louvar 
por audiência, considerando a sua boa voz como habilidade do que 
uma bênção de Allah  ���� �! ��"�#. Assim o aviso daquela divinidade 
escolar como consideração a ‘conversa’ é valida. Para um pregador 
que possui atributos negativos similares a aqueles acima 
mencionados, pregar pode ser uma grande tribulação e pode 
arruinar a sua vida futura, até mesmo se a audiência é beneficiada 
destas palavras. 

Curativo excepcional para purificar conversa da futilidade 

Para aqueles que realmente desejam reduzir suas conversas um 
curativo excepcional de Ihya-ul-‘Ulum é aqui apresentado a eles 
para filtrar suas palavras, e purificar suas conversas de palavras 
inapropriadas ou palavras desnecessárias e várias outras omissões. 
Como por extracto do reverente ditado de Hujjat-ul-Islam, 
Sayyiduna Iman Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad 
Ghazali  �#� � �� ۡ�� 	% �&  ��� �'� ( �� ���� ��  ۡ �� � �-��* : ‘existem quatro tipo de conversas: 

1. Conversa inteiramente prejudicial 

2. Conversa inteiramente benéfico 

3. Ambas conversas na qual são prejudicial e benéfico 

4. Conversa na qual não há prejuízo e beneficio. É sempre 
necessário conter do primeiro de conversa na qual é 
inteiramente prejudicial, e da mesma maneira é também 
essencial abster-se do terceiro tipo de conversa na qual 
falsidades beneficiam e ambas prejudicam.  
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O quarto tipo está incluso em conversas desnecessárias, como 
não é relevante prejudicar e nem beneficiar, portanto perca de 
tempo em tais conversas é também um tipo de prejudicar-se. 
Somente agora o segundo tipo de conversa permanece, isto é, 
três quartos (75%) de conversa não é adequado de uso e apenas 
um quarto (25%) de conversa, a qual é benéfico, somente essa é 
adequada de uso. De qualquer modo, nesta conversa na qual o 
uso é adequado, existe o risco de uma ostentação insensível, 
fabricação, calúnia, falso exagero, a aflição de falar sobre da sua 
excelência ou integridade etc. Além disso, o perigo de cair nas 
conversas desnecessárias rumo a conversa benéfica, e através 
deste ir além a parte conduz a ser cometidos pecados estão 
também associados e esta impregnação é tão delicada que não 
pode tornar-se conhecida. Portanto até mesmo durante a 
conversa que é de uso adequado, permanece-se submerso em 
perigo.  (Ihya-ul-Ulum, pp. 138, vol. 3) 

Uma pessoa tola fala sem pensar 

Queridos irmãos Islâmicos! Uma pessoa sábia primeiro pesa 
as palavras e depois articula-as, mas uma pessoa tola fala 
espontaneamente qualquer coisa que o seu coração invoca, 
apesar do resultado trazer desgraça para ela. A respeito disso, 
Sayyiduna Hasan Basri  �#� 	% �&  ��	 �� �� �' ( �� ���� �� )�*��+�ۡ ��  declara, ‘era famoso 
entre as pessoas que a língua de uma pessoa sábia consegue seu 
coração, porque olha em seu coração antes de falar (isto é, 
ele reflecte cuidadosamente para dizer algo). Se é benéfico 
falar alto, caso contrário ele mantém silêncio. Ao contrário, a 
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língua de uma pessoa tola precede seu coração, como ele não se dá 
a reflectir, isto é, qualquer coisa que vem na língua, ele apenas tira 
para fora.’ (Extraído do Tanbih-ul-Ghafilin,  pp. 115) 

Método de pesagem antes de falar 

Queridos irmãos Islâmicos! Lembrem-se que nosso amado e 
abençoado Profeta  ٖ�� �. ��!  ��	 ��  ع�� .-����� /�  ��4 �5 ���� �6�!  nunca falou nenhuma palavra 
desnecessária da sua verdadeira abençoada língua e nem nunca 
riu alto. Se somente estes Sunnahs de observar silêncio e não 
rir alto torna-se comum. Se somente nós desenvolvemos o habito 
de pesagem das nossas palavras antes de falarmos. O método de 
pesagem é que antes de soltar as palavras da sua língua, 
pergunte-se: ‘qual é o propósito de dizer isto?’ ‘estou a convidar 
alguém para benevolência?’ existe uma benevolência para mim 
ou para mais alguém em que eu estou para dizer?’ ‘o que eu 
estou para dizer ira consistir num exagero na qual pode ceder-
me no pecado de dizer mentira? 

Mencionando um exemplo de falso exagero, Sadr-ush-Shari ah 
Badr-ut-Tariqah Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami           

 �#� 	% �& ��	 �� �� �' ( �� ���� �� ) �*��+�ۡ ��  declara: ‘se vem uma vez e ele diz que ele veio muitas 
vezes ele é mentiroso.’ (Bahar-e-Shari At, pp. 519, vol.3) 

Também contempla como: ‘estou eu para falsamente a louvar 
alguém? ‘Estou eu para caluniar alguém?’ ‘sentimentos de alguém 
irão magoar me por dizer isto?’ ‘depois de falar terei que levar 
minhas palavras de volta ou pedirei desculpas fora do remorso?’ 
‘terei que levar de volta qualquer palavra dita fora da emoção?’ 
‘irei expor meu segredo ou de alguém mais? Depois de pesagem 
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antes de falar até mesmo se isto tornar-se aparente que o que 
esta para ser dito é nem benéfico, nem prejudicial, e é nem 
remuneração, nem pecador, ainda assim há um tipo de 
prejuízo na fala porque ao invés de incómodo da língua com 
desnecessária declaração e palavras fúteis, se um declama ou 
invoca Durud Sharif, ele irá definitivamente obter uma grande 
remuneração e este é um excelente uso do tempo precioso, não 
aproveitar esta remuneração é inquestionavelmente uma perda. 

Żikr-o-Durūd ĥar gĥařī wird-e-zabān raĥay 

Mayrī fuzool goi kī ‘ādat nikāl do 

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 164) 
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O método de observar o silêncio 

Queridos irmãos Islâmicos! Apesar de facto de que conversa 
desnecessária não é um pecado, há perdas significantes e prejuízos 
que estão associados com isso. Portanto, é extremamente 
necessário conter-se de tal conversa. Se somente! Se somente! 
Se somente nós aproveitamos a virtude de manter silêncio por 
aplicar Qufl-e-Madinah na língua. 

Narração: Sayyiduna Muwarriq ‘Ijli  �#  .-�����  �/�  (� 	= �&��	 �� �  disse, ‘há um 
tal atributo na qual eu  tenho estado a esforçar para adquirir 20 
anos e não consegui em alcança-lo ainda, deste modo ainda 
não descontinuei minha perseguição a isso. ‘ele foi perguntado, 
‘qual é essa coisa importante?’ ele respondeu, ‘manter silêncio.’ 

 (Az-Zuhd-lil-Iman Ahmad, pp.310, Hadis 1762) 
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Alguém procurando silêncio deveria comunicar pelo menos 
alguma conversa através de escrita ou através de gestos ao 
invés de falar usando a língua. Desta forma, o hábito de manter 
silêncio começara a desenvolver. Em relação a isto, um Madani 
In’am na prescrição de tornar piedoso fornecido por Dawat-e-
Islami isto é, ‘Madani In’amat’ é, ‘aplicaste ‘Qufl-e-Madinah da 
lingua’ para desenvolver o hábito de evitar conversa desnecessária 
hoje por comunicar alguma coisa através de gestos, e pelo menos 
quatro vezes por escrever?’ 

Durante seus esforços em tentar manter silêncio, é possível que 
mantenha-se bem sucedido em abster-se de conversa desnecessária 
por poucos dias, mas o hábito de falar pode reverter de volta 
para seu estado prévio. Até mesmo se isto acontece, não se 
desespere e continua tentar constantemente. Se teu espírito é 
genuíno, então irá definitivamente ser bem sucedido. Durante 
os tempos que tu estás a praticar mantendo silêncio, é melhor 
manter um sorriso no rosto para que ninguém tenha a impressão 
de que tu estas aborrecido com ele considerando te desagrado. 
Em tais tempos quando você tenta manter silêncio, a tua fúria 
pode aumentar, portanto se alguém falha em perceber teus gestos, 
garanta que tu não soltes tua fúria nele, porque este pode guiar 
ao pecado a mágoa dos seus sentimentos. 

Comunicação através de gestos é aconselhável com apenas 
aqueles com quem tu se entendes. Um estranho ou um não 
conhecido contigo pode tornar-se aborrecido no comunicar 
através de gestos, portanto tu deverias falar para eles como e 

www.dawateislami.net



Principe Silencioso  

 

34 

quando preciso. Na verdade, falar torna-se Wajib (obrigatório) 
em severos casos. Por exemplo, para corresponder a Salam de 
alguém que tu encontras etc. Quando encontrar alguém, ao invés 
de gestos, é Sunah para pagar Salam com a língua. Similarmente, 
se alguém bater a porta, o de dentro pergunta quem é, o de fora 
não deveria dizer, ‘Madinah! Por favor abra!’, ou ‘sou eu’, ao 
invés disso é Sunnah para mencionar o nome na tal situação. 

Chamem-se um ao outro numa maneira virtuosa e ganham 

remuneração 

Para chamar alguém ou atrair atenção de alguém por dizer 
‘Shish Shish’ não parece bom. No caso de conhecer o nome da 
pessoa, não chama-se por dizer, ‘Madinah’; melhor chamar-lhe 
pelo seu próprio nome ou Kunyah (sobrenome) como se fizesse 
Sunnah. Em particular é extremamente necessário conter do 
chamar a palavra sagrada’Madinah’ banheiro ou outros lugares 
desprezíveis. Se tu não conheces o nome, então de acordo com 
os costumes prevalece naquele lugar, tu deverias chamar alguém 
numa maneira respeitosa. Por exemplo na nossa sociedade, 
alguém jovem é usualmente chamado, ‘irmão’! e alguém mais 
velho é usualmente chamado, ‘Tio’! Em qualquer caso, sempre 
que chamares alguém, faça a intenção de receber a remuneração 
de agradar o coração de verdadeiro crente, e use a maneira mais 
agradável juntamente com uso do nome da pessoa, e além disso, 
de acordo com a situação, acrescenta a palavra ‘Irmão’ no fim, ou 
se tem feito Hajji, então ‘Haji’ pode também ser prefixado. Quem 
é chamado deveria dizer ‘Labbaik’ (significado, ‘Estou presente’). 
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Nos arredores Madani de Dawat-e-Islami, quando alguém é 
chamado, a resposta ‘Labbaik’ é usualmente dada, na qual soa 
muito bem aos ouvidos, e felicidade pode infundir no coração 
de um Muçulmano ao ouvir isso. Além disso, o facto de que os 
companheiros respeitados responderiam o chamar do amado e 
abençoado Profeta por dizer ‘Labbaik!’ é mencionado em Ahadis. 
Em adição a isto, há também uma referência para esta forma 
de vida exemplar de um Wali (santo) de Allah. Em relação a isto, 
quando alguém precisaria a atenção do grande líder de milhões 
de Hanbalis, Sayyiduna Iman Ahmad Bin Hanbala fim de 
perguntar-lhe sobre algumas regras, ele sempre responderia 
por dizer ‘Labbaik.’ (Manaqib Iman Ahmad Bin Hanbal lil-Jawzi, p.298) 

é mencionado no livro famoso de Masnun Du’as ‘Hisn-e-Hasin’, 
‘quando alguém chama te, tu dizes ‘Labbaik’ em resposta.’ 

 (Hisn Hasin, p.104) 
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Três maravilhas de Madani que exibiram pela 

virtude do silêncio 

1. Observa o sagrado Profeta pela virtude de observar 

silêncio. 

Neste abstracto da epístola de uma irmã Islâmica: na escuta 

para uma fala Sunnah-Inspirng sobre as virtudes de observar 

silêncio via audiocassete libertas pela editora de Dawat-e-Islami, 

Maktaba-tul-Madinah, comecei a praticar Qufl-e-Madinah isto 

é, comecei a desenvolver o hábito de manter silêncio. Somente 

dentro de três dias percebi quantas palavras desnecessárias 

costumava a dizer. Devido ao silêncio abençoado, comecei a ver 

bons sonhos. No terceiro dia do meu esforço em abster de 

conversa desnecessária, ouvi uma outra fala Sunnah-Inspiring 

liberto por Maktaba-tul-Madinah, conduzindo o título ‘Ita’at 

Kisay Kahtay Hayn?’ (‘o que é obediência verdadeira). Naquela 

noite quando fui dormir, sonhei um incidente que tinha sido 

relatado naquela cassete. Foi um cenário de alguma guerra, na 

qual o sagrado Profeta envia Sayyiduns Huzayfah  �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  

para espionar nos inimigos. Quando Sayyiduns Huzayfah  /�  � �0�&
 �#  .-������ �	1  alcança tenda dos descrentes, ele observa o líder dos 

descrentes Abu Sufyan (quem ainda não admite Muçulmano) 

parar. Encontrando a oportunidade adequada, Sayyiduns Huzayfah 
 �#  .-����� /�  � �0�&� �	1  atira uma flecha para seu arco, quando de repente ele 

chama de volta a ordem do amado Profeta  ع�  .-�����  /�  ��4 �5 ٖ�� �. ��!  ��	 �� � ��� � �6�!  (o 
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resumo da qual e, ‘não provoca’). Assim, em obediência a seu 

Madani Amir (Chefe), ele contem de acender aquela flecha. 

Então ele apresenta seus achados na residencial real do amado e 

abençoado Profeta   .-����� /�  ��4 �5 ٖ�� �. � �!  ��	 �� ��� ع�� � �6�! . 

��� � ���  E� 	' �>�	 �� �  ��� � �! ��"�# ! Eu fui abençoado com observação do sagrado 
Profeta  ٖ�� �. ��! ��	��  ع�� .-����� /�  ��4 �5 ���� �6�!  e dois companheiros respeitados claramente: 
o resto do cenário pareceu nebuloso. É escrito além: pela virtude 
de apenas três dias de esforço de abster de conversa desnecessária, 
o Profeta de Rahmah, o intercessor de Ummah  ٖ�� �. ��!  ��	��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  
concedeu-me um tal favor maravilhoso. Agora é meu 
merecidíssimo desejo de manter prevenida minha língua de 
libertar qualquer palavra desnecessária. Por favor ore pelo 
sucesso do seu empenho. Em particular as irmãs Islâmicas iriam 
sentir inveja desta feliz Irmã Islâmica. Para uma irmã 
Islâmica adoptar silêncio é verdadeiramente um trabalho 
desafiador, porque em comparação com os homens, mulheres 
são usualmente mais atractivas. 

Allah zabān kā ĥo ‘aṭā Qufl-e-Madīnaĥ 

Mayn kāsh zabān par lūn lagā Qufl-e-Madīnaĥ 

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 66) 

2. A função do silêncio em estabelecer Madasni Ambiente 

em redores 

Neste abstracto da carta que foi posto no correio por um irmão 

Islâmico a Sag-e-Madinah ُعِفَ َعۡنه (o autor): apesar de ser afixado 
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ao ambiente de Madani, fui muito falador e não recitaria Durud 
Sharif em número razoável antes de ouvir a fala Sunnah-
Inspiring sobre silêncio em Sunnah inspirado Ijtima’ de Dawat-e-
Islami. Desde que comecei o esforço para manter silêncio, tenho 
estado abençoado com a boa sorte de receber Durud Sharif mil 
vezes todos os dias, caso contrário meu inestimável tempo 
tinha sido perdido bisbilhotice. Estou apresentando os 12 mil 
Salawat-‘Alan-Nabi que tenho recitado em 12 dias como um 
presente (isto é, retribuição a Sawab) para você. 

Além disso, devido a minha natureza faladora, o trabalho Madani 
de Dawat-e-Islami em meu Zaili Halqah também sofreria. Poucos 
dias atrás, um Madani Mashwarah foi segurado para resolver 
o conflito mutual de nosso Zaili Halqah. Surpreendentemente, 
devido ao meu silêncio todas disputas morreram. Nosso Nigran-
e-Pak expressou seu encanto e disse francamente para mim,’Eu 
estava assustado que você poderia começar disfunção e a 
conversa viraria em uma briga, deste modo pela virtude do seu 
silêncio nos sentimos sossegados. Na verdade no passado, os 
arredores do nosso Madini Mashwarahs etc. Ficaria degradada 
devido a minha argumentação sem fundo e desordeiro. 

Uma arma Madani para campanha Madani 

Queridos irmãos Islâmicos! Viram como benéfico é o trabalho 
Madani para abster de conversas desnecessárias! Portanto, um 
pregador de Sunnah deveria permanecer serio e deveria falar 
menos. Se ele é muito falador ou interrompe conversas de outras 
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pessoas, ou repetidamente fala quando outros estão falar, ou 
começa discutir e disputar, então mora lá um risco significante 
de prejuízo para assuntos religiosos por causa dele. Uma tal 
pessoa infeliz é privada de observar silêncio, que é a arma Madani 
para derrotar Satanás.  

Dando uma palavra de conselho para Sayyiduna Abu Zar Ghifari 
 �#  .-�����  /�  � �0�&� �	1  o Profeta de género humano,    .-�����  /�  ��4 �5 ٖ�� �. ��!  ��	 �� ��� ع�� � �6�! a paz 

do nosso coração e mente, a mais generosa e bondosa disse, 
‘Deve excessivamente observar silêncio, como Satanás correrá 
por esta e tu aproveitarás conveniência no acampamento da 
religião.’ (Shu’ ab-ul-Iman, pp. 242, vol. 4, Hadis 4942)  

Allah is say paĥlay Īmān pay mawt day day 

Nuqṣān mayray sabab say ĥo Sunnat-e-Nabī kā 

(Wasail-e-Bakshish, p. 108) 
د  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
ُ َتَعا( َبِۡيب           َصل� ا,�

ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
 َصل

3. A função do silêncio em estabelecer Ambiente Madaní 

na casa 

Queridos irmãos Islâmicos! Pelo abandono dos hábitos de 
conversas desnecessária, rir e brincar, e uso indelicado de palavras, 
sua honra será também aumentada em casa, e quando os membros 
do teu lar impressionariam pela tua natureza séria, então teu 
convite ao bem impactará rapidamente, e se Madani Mahaul 
não era estabelecido na sua casa, irá tornar-se fácil para estabelecer. 
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Nesta relação, o abstracto de uma carta que um irmão Islâmico 
escreveu depois de ouvir a uma fala Sannah-Inspirado sobre ‘a 
excelência do silêncio’ em um Sunnah-Inspirado Ijtima’ de 
Dawat-e-Islami é como se segue: de acordo com os ensinos 
passados na fala Sunnah-Inspirado, uma pessoa faladora como 
eu começa a desenvolver o hábito de observar silêncio. Estou  a 
experienciar imensuráveis benefícios fora deste. Devido a minha 
natureza de conversa desnecessária, os membros do meu lar 
tinham se tornados descontentados comigo, mas desde então 
tenho começado a manter silêncio, minha reputação em minha 
casa tem melhorado muito. Em particular, minha maravilhosa 
mãe, que permaneceria muito infeliz comigo, está agora 
extremamente contente comigo. No passado, como eu falaria 
desnecessariamenete assim até mesmo minhas boas palavras 
não teriam impacto, deste modo agora e sempre que eu dizer 
um Sunnah etc,a minha querida mãe, não apenas ela ouvi com 
interesse, mas ela também tenta agir sobre isso. 

Bařĥtā ĥay khāmoshī say waqār ay mayray piyāray 

Ay bĥāī! Zabān par tū lagā Qufl-e-Madīnaĥ 

(Wasail-e-Madinah, p.66) 

َبِۡيب     
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)
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19 Pérolas de Madani para estabilizar Madani Ambiente no lar 

1. Quando entras ou sais de casa, diga em alto Salam. 
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2. Se vires teu pai ou mãe a vir, levante se para mostrar respeito. 

3. Pelo menos uma vez por dia, irmãos Islâmicos deveriam 
beijar as mãos e pés dos seus Pais, e irmãs Islâmicas deveriam 
beijar as mãos e pés das suas mães. 

4. Mantenha o seu tom de voz baixo na corte dos seus Pais, 
não olhe dentro dos seus olhos (durante a interacção); 
mantém seu olhar fixo baixado quando falas com eles. 

5.  Efectua prontamente qualquer tarefa que eles ordenarem 
se isso não for contra Shariah. 

6. Adopta seriedade. Contenha se de conversas brutas, rir e 
brincar, ficar zangado sobre questões pequenas, detectar 
falhas em refeições, ralhar ou bater irmãos e irmãs novos, 
ou disputar com mais velhos da família. Se tens o hábito 
de discutir então deves mudar tua atitude de uma vez e 
procurar perdão para cada um. 

7. Se permaneceres sério dentro de casa assim como fora a 
bênção desta entrará definitivamente na sua casa. 

8. Fale com a sua mãe e até mesmo a mãe dos teus filhos (e 
até mesmo filhos, fora ou dentro de casa) em uma maneira 
cortês. (enquanto conversa em Urd, dirija-se aos outros 
usando ‘Ap’ ao invés de ‘Tu’). 

9. Vá a cama dentro de duas horas, hora ‘Isha Jama at em 
Masjid do seu arredor. Se somente, tu acordas para Tahajjud 
ou a mais menor, acorda cedo para Fajir, e ,e depois de 
Fajir Salah na primeira fila da Masjid com a congregação. 
Desta feita, não iras sofrer letargia no trabalho. 
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10. Se membros da família são letárgico em oferecer Salah, ou 
se eles cometem o pecado de desigualdade, assistem filmes 
e dramas, ou escutam músicas, e tu não és a cabeça da 
família, e além disso, acreditas que existe uma forte 
possibilidade que eles não escutarão o teu conselho, então 
ao invés de constantemente repreende-las, encoraja-lhes a 
ouvir ou assistir áudio/vídeo Bayanat (falas) liberto por 
Maktaba-tul-Madinh, e encorajou-lhe a assistir canal Madani. 
Tu virás estímulo do efeito de Madani fora. 

11. Não o quanto tu és ralhado em casa, ou até mesmo se tu 
és mordido, seja paciente, seja paciente, e seja paciente. Se 
tu começas a pagar de volta na mesma moeda, então não 
há chance para criar ambiente 

12. Madani na sua casa, e na verdade este poderia piorar 
mais a situação. Se não comprovada a exactidão é mostrada, 
Satanás as vezes conseguem fazer as pessoas teimosas em 
reacções. 

13. Um dos mais efectivos métodos de desenvolvimento de 
ambiente Madani na casa é libertar/escutar para aventurar-
se de Faizan-e-Sunnah em casa todos os dias. 

Continuamente ‘Du’a faz a franco para cada um na sua 
família, como o Profeta  ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-�����  /�  ��4 �5 ���� �6�!  amado disse: 
significado ‘Du’a é a arma de um verdadeiro crente.’ (Al-
Mustadrak-lil-Hakim, pp. 162, vol. 2, Hadis 1855)  

14. Em ambos contextos, em qualquer parte que a casa é 
mencionada, as mulheres que vivem em seus parentes, 
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deveriam levar para a casa dos seus parentes, e onde os 
parentes estão mencionados, elas deveriam dirigir-se do 
mesmo respeitoso comportamento com sua sogra e sogro, 
enquanto não há proibição de Shar’i em assim faze-lo. 
Mas uma mulher nunca deveria beijar mãos/pés do seu 
sogro e similarmente um homem não deveria fazer assim 
com sua sogra. 

15. É mencionado na página 290 de Masail-ul-Quran, ‘recita 
seguinte Du’a depois de todas Salah (com Durud Sharif`uma 
vez antes e uma vez depois) teu lar permanecerá pela bênção 
de Sunnah e um ambiente Madani desenvolverá na sua 
casa.’ Du’a é: 

م� [ # ]��لل$ه �B��$ ��  <ۡ �C # �B� �  ,ۡ �'  # �B �+� ��Dۡ
��  # �B �=ٰ�6 � ��

�% ��   �� � ���9    7�
���ۡ�� 

# �Bۡ� ��+ۡ� ���   ��ۡ��E
��= ��ۡ���   #F'#�' ��  >GHA1 

م� ‘  .Não é parte do verso de Alcorão ’��لل$ه

16. Para uma criança desobediente, ou qualquer membro da 
família, quando ele está dormir, recita a seguinte bênção 
Ayah [Verso do Alcorão] todos os dias para 11 ou 21 dias 
pela sua beira da cama em direcção a cabeça em tal volume 
que ele não acorda: 

                                                           
1 Nosso senhor! Acalma nossos olhos com nossas mulheres e nossos filhos, e faz nos 

lideres da piedade. [kanz-ul-Iman (tradução de Alcorão)](part 19,Surah al-Furqan, vesrso 74) 
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 �$� �/"ۡ    ��� 
ٰ��� ��     �,�ٰ0ۡ��IJ�   �0��IJ�� �)*ۡ ؕ� 

 � $� Kۡ   �� �C    �9� ;L
ٰ
��ۡ    ;	�ۡ�M

��N    ۙ >P?A   ۡQ� R    7S�ۡ
� �   7T�ۡ�5Uۡ

��N >VPPAW 
(Com Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois) 

Lembre-se! Quando negocia com um mais velho não complacente, 
há uma chance de acordar se este Wazifah (litania) não é 
recitado em voz alta, especialmente se ele não for em sono 
profundo. É difícil apurar se alguém acabou de fechar seus 
olhos ou na verdade está com sono. Portanto onde há um risco 
de discórdia, não se realiza este ritual. Em particular, uma 
mulher não deveria realizar este ritual para seu marido. 

17. Além disso, fazer crianças desobediênte obedientes, recita    

 vezes todos dias depois de Salat-ul-Fajr enquanto 21 ’يَا َشهِۡيدُ ‘

a cara em direcção ao céu, até seu propósito ser comprido. 
(com Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois). Passa 
teu dia de vida em acordo com Madani In’amat. Além disso, 
persuadir membros bondosos da tua família com sabedoria 
e gentileza ao agir sobre o Madani In’amat. Um pai deveria 
fazer esforço para cumprimento de Madani In amat entre 
suas crianças sabiamente e ternamente. Com a benevolência 
de Allah, revolução de Madani será levado a casa. 

                                                           
1 Na verdade (o que eles recusam) é o Nobre Quran, que está inscrito na Táuba sagrada. 

(Parte 30, Surah Al-Buruj, versos 21,22) (Kanz-ul-Iman Tradução do Al Quran) 
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18. Viajar por pelo menos 3 dias todos meses com os devotos 
do Profeta em Madani Qaliflah e também fazer Du’a para sua 
família. Pela virtude de Madani Qafilah, normas mundana 
de muitas casas transformaram em ambiente Madani. 

19. Queridos irmãos Islâmicos! Agora em direcção ao fim da 
minha Bayan, eu gostaria de aproveitar a oportunidade 
auspiciosa de dizer vos uma excelência de Sunnah e 
depois disso, irei vos dizer algum Sunnah e maneiras. O 
mais amado Profeta Muhammad declara, ‘ele aquele que 
amou o meu Sunnah, amou-me e quem amou-me estará 
comigo no Paraiso.’ (Ibn ‘Asakir, pp. 343, vol. 9) 

Sīnaĥ tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay Āqā 

Jannat mayn pařawsī mujĥay tum apnā banānā 

د  ُمَم�
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20 Pérolas de Madani em relação a Miswask* 

Primeiramente dois ditados do sagrado Profeta  ٖ�� �. � �!  ��	 ��  ع�� .-����� /�  ��4 �5 ���� �6�! . 

C Dois Rak’at oferecidos depois de realizar Miswak são 
melhores do que 70 Rak’at oferecidos sem Miswak. 
(Attarghib Wattarhib, pp.102, vol.1, Hadis 18) 

                                                           

* Miswak é pedaço de ramo de árvoresespecíficas usado para limpar boca/dentes em 

acordo com Sunnah. 
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C Faça o uso necessário de Miswak em vós mesmos porque 
nestas mentiras o asseio da boca e uma causa para (chegada) 
do prazer de Allah. (Musnad Imam Ahmad, pp. 483, vol. 2, Hadis 5869) 

C Na página 288 do primeiro volume de Bahar-e-Sari’at, 
publicado por Maktaba-tul-Madinah, a editora de Dawat-e-
Islami, ‘Ali A’zami declara, ‘as escolas reverentes dizem 
que habitualmente qualquer um usa o Miswak, ele será 
abençoado com sorte de recitar o Kalimah (artigo 
fundamental da fé) na hora da morte, e qualquer um que 
consumir ópio não será destinado com o recitar Kalimah 
na hora da morte.’ 

C É relatado de Sayyiduna Ibn ‘Abbas que existem 10 qualidades 
no Miswak: limpa a boca, tornam forte as gengivas, tornam 
forte a visão, eliminam catarro, eliminam mau hálito da 
boca, é um acordo com o Sunnah, o anjo torna-se feliz, Allah 
é satisfeito, aumenta boas acções e rectifica o estômago. 

(Jam’-ul-Jawami lis-Suyuti, pp. 249, vol. 5,  Hadis 14867) 

C Sayyidunna ‘Abdul Wahhab Sha’rani relata,‘numa ocasião 
Sayyiduna Abu Bkr Shibli Baghdadi  F� �G� �E  �6 � ہ  ��  �I� �&*��1���  sentiu 
necessidade de Miswak enquanto realizava Wudu, e procurou 
mas não encontrou nenhum. Assim ele comprou um 
Miswak por um dinar (uma moeda de ouro) e usou-a. 

Algumas pessoas perguntaram-lhe,’gastaste muito nisto! Alguém 
deveria gastar tanto para Miswak? ‘ele respondeu, ‘sem duvida, 
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este mundo juntamente com tudo que contém não vale a pena 
até mesmo aquele de asas de um mosquito na corte de Allah. 
Como responderei se, no dia de julgamento, Allah perguntou 
me: ‘porquê abandonou o Sunnah do meu amado?  

A realidade de dinheiro e prosperidade que eu dei-te não é 
equivalente a aquela asa de um mosquito, então afinal, porquê 
não gastaste tal desprezível prosperidade para realizar aquela 
grande Sunnah (o Miswak)?’ (extraído de Lawaqah-ul-Anwar, p. 38) 

C Sayyiduna Iman Shafi’i  �#� 	%�&  ��	 �� �� �' ( �� ���� �� )�*��+�ۡ ��  declara: ‘quatro coisas 
fortificam a inteligência: abstendo-se de conversa 
desnecessária, o uso de Miswak, a companhia das pessoas 
piedosas e agir sobre a (religião) conhecimento que possues.’  
(Ihya-ul-‘Ulum, pp. 166, vol.  2) 

C Miswak deveria ser de Zaytun, ou Neem, árvores similares/ 
plantas com gosto amargo. 

C Espessura de Miswak deveria ser igual para aquele de dedo 
pequeno. 

C Miswak não deveria ser longo do que a palma da mão de 
alguém como Satanás senta nele. 

C A costa Miswak deveria ser suave; caso contrário, eles podem 
causar espaço entre os dentes e gengivas. 

C Se Miswak é fresco então é excelente, caso contrário encharca 
nisso um copo de água até tornar-se suave. 
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C Trim fibras de Miswak como todos dias são benéficas 
contanto que eles têm algumas amarguras. 

C Escova teus dentes horizontalmente com Miswak. 

C Sempre escovar teus dentes com Miswak em três ciclos. 

C E lave a depois de cada ciclo. 

C Segura Miswak na mão direita de tal maneira que o dedo 
pequeno permaneça por debaixo e os três dedos médios 
permaneçam sobre isso enquanto o polegar juntamente a 
isso aponta em direcção ao topo (próximos as fibras suaves 
que são usadas para escovar os dentes). 

C Primeiro escova (com Miswak) o topo da fila direita dos 
dentes depois o topo da fila esquerda. Então limpa a fila direita 
de baixo e depois a fila esquerda de baixo dos dentes. 

C Usando o Miswak segurando no punho posa risco de pêlos. 

C Miswak precede Sunnah a favor de Wudu mas se um tem 
falta de respiração, usar Miswak torna-se Sunnat-ul-

Muakkadah. (Fatawa Razawiyyah (Jadid), pp. 623, vol.1) 

C Não atirar um Miswak usado ou suas fibras como é um 
instrumento usado para agir sobre um Sunnah. Melhor, 
manter atenciosamente em algures, enterre-a ou ponha-a 
dentro do mar. (para adquirir informação detalhada no 
assunto, consulte as páginas 294 a 295 do volume 1 de 
Bahar-e-Shari at, publicado por Maktaba-ut-Madinah). 
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Para aprender milhares de Sunnah, adquira duas publicações 
de Maktaba-tul-Madinah: (i) Bahar-e-Shari’at part-16, inclui 
312 páginas. (ii) Sunnatayn aur Adab inclui 120 páginas. Um dos 
melhores métodos de aprender Sunnah é viajar com Sunnah 
Inspiring Madani Qafilahs de Dawat-e-Islami. 

Lūṫnay raḥmatayn Qāfilay mayn chalo 

Sīkĥnay Sunnatayn Qāfilay mayn chalo 

Ĥaun gī ḥal mushkilayn Qāfilay mayn chalo 

Khatm ĥaun shāmatayn Qāfilay mayn chalo 

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
ُ            بيۡ بِ َصل  ُمَم�د َصل� ا,�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا(

 
َ
ۡسَتۡغفُِر  ا,� تُۡو بُۡو اِ(

َ
 ا,� ا

 َ
ۡ
 ال
َ
ۡوا َ)

3
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا,�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
  َتَعا(

Dê Alguém Este Folheto Depois De O Ler 

Obtenha recompensas por distribuir os folhetos publicados 
por Maktaba-tul-Madinah em ocasiões de casamento, funeral, 
Ijtim’at, Urs, procissão de Milad etc. faça um habito para 
manter alguns folhetos na sua loja assim como presenteá-los 
aos seus clientes com intenção de obter recompensa. Distribua 
inspirador Sunnah diferentes folhetos para seus vizinhos de 
hora a hora com ajuda de crianças ou jornaleiro e esforça-se 
para chama-los para justiça.     
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Gráfico de transliteração 

 

� A/a � R/r � L/l 

� A/a � Z/z � M/m 

� B/b 	 X/x 
 N/n 

� P/p � S/s 
 

V/v, 
W/w � T/t � Sh/sh 

� Ṫ/t � S/ṣ �� � � �� H/h 

� S/s � D/ḍ � Y/y 

� J/j � Ṭ/ṭ � Y/y 

� Ch � Ẓ/z �  A/a 

! H/h " ‘ #  U/u 

$ Kh/kh % Gh/gh &  I/i 

' D/d ( F/f �) U/u 

* Ḋ/d + Q/q ��)�� I/I 

, Z/Z - K/k 
�)� A/a 

. R/r / G/g 
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