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Du’ā para ler o Livro
Leia o seguinte Du’ā (súplica) antes de estudar um livro
religioso ou uma lição islâmica, lembrar-se-á do que quer que
tenha estudado, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ:

û ğ iġ h
iû h hh û
h žû hŰ Šh Ń
h ȯA
û
Ǭ
û ȸA bh ū
 ļ ųŭ
 ń
ĵ
Ŷ

ļ

űŹ Űɉ A
j
û û h h hû h h h h h û h h û h h
h
 ļ Ƨ
 KĵŶž Ű Š
_AŋŬjƅA
 b^j ƆƠA
 AJĵZŽū
Tradução
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Abra-nos a porta do conhecimento e da sabedoria,
Ó Allah Ȑ
e tenha misericórdia de nós! Certamente o mais Honorável e
Glorioso!

$O0XVWDϭUDIYROSS 

Nota: Recitar o Durud Sharif ȯ uma vez antes e depois do Du’ā.
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Excelência do Durud-‘Alan-Nabī ȯ
ğhi h iġ ğ h
ȋ ²   Ǯŉg ųƤȇĬAǔŔǯȌ
Sayyidunā Abul Maaffar Muhammad Bin‘Abdullāĥ Khayyām
Samarqandī ĀȠÆ øȊÄ ɌøȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ afirma: Um dia, quando ia certo
lugar eu me perdi no caminho. De repente, eu vi uma pessoa
que me pediu para seguisse-o. Assim o fez segundo o que me
fora pedido. Eu pensei dentro de mim que ele fosse Sayyidunā
ÄÇ ȻȜÆ È ȦøÄȒøǽÄ ¾Ȼǀ
Khiঌar »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ Å ȠüȒǮøȑ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ . Quando perguntei-lhe, ele respondeu
que seu nome era Khiঌar. Com ele estava outra grande
personalidade. Perguntando-lhe seu nome, Sayyidunā Khiঌar
»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ Ȼ ȜÆ È ȦøÄȒøǽÄ ¾Ȼǀ
ÄÇ Ȼ ȜÆ È ȦøÄȒøǽÄ ¾Ȼǀ
ÄÇ ¾ȻÄ Å ȠüȒǮøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ Å ȠüȒǮøȑ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ respondeu que era Ilyās (»ȮÄ Ǧøȑ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ ).
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vos abençoe! Terão ambos vos visto o
Eu disse, ‘Que Allah Ȑ
ʄÄÇ ǭ
venerado e reconhecido profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä ?’ eles
Å
responderam positivamente.
Eu disse, por favor digam-me algum ণadīš que vocês ouviram
Äǭ
do abençoado e amado profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  para que eu
1
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possa narrar aos outros, eles responderam que tinham ouvido
Äǭ
do santo e nobre profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  dizendo: O coração
daquele que recita Durud para mim é isento da hipocrisia, como
a roupa é limpada com a água. Além disso, quem recitar

hi h ġ

ğ

i ǔŔh ’ abrem-se 70 portas de misericórdia para com ele.
‘ŉ
g ųğ ƤȇĬA

$O4DZOXO%DGëՍSS-DļEXO4XOīESS 

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Reconciliação Instantânea com tia paterna
Queridos irmãos muçulmanos! Hoje em dia, as pessoas têm
rompido relações umas com as outras por assuntos mesquinhos,
com a intenção de devolver o afecto mútuo e transmitir a chamada
para a justiça, vou apresentar-vos algumas Pérolas Madanī de
conselhos sobre o tratamento de parentes de boas maneiras.
Äǭ
Descrevendo o Aতādīš do amado e abençoado profeta ȻŢǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
Æ
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋ, Sayyidunā Abū Ĥurayraĥ ȜÅ È ȚøǽȻ
ü ÄǾ ÄǉȻÅƣȻʝ
Ä Ţǀ
Ä §Ä Disse certa vez:
Quem quer que seja romper relações deve deixar nosso
agrupamento. Ouvindo isso, um jovem levantou-se e foi a sua
tia paterna, ele perfazia um ano de briga com ela. Após tia e
sobrinho reconciliarem-se um com outro, a tia pediu ao
sobrinho para ir perguntar a razão disso (ou seja, qual era a
prudência ou segredo por de trás do anúncio feito por
Æ
Sayyidunā Abū Ĥurayraĥ ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä ?). Portanto, o jovem veio
2
www.dawateislami.net

Reconciliação Instantânea Com tia paterna



Ä Æ §Ä 
e perguntou a razão disso. Sayyidunā Abū Ĥurayraĥ ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣ
Å Ȼʝ
Äǭ
respondeu que ouviu o abençoado e amado profeta ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
Æ
ȳ
Ä
ȔÇ ȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȑü¾Ä dizer, ‘a nação que tem uma pessoa com relações
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’
cortadas não é abençoada com a misericórdia de Allah Ȑ

$]=DZÁMLUՌ$QLTWLUÁILO.DEÁLUYROSS

Segredo de reconciliação entre Sogra e Nora
Queridos irmãos Muçulmanos! Vocês viram o quanto os
muçulmanos do passado tinham profundo medo divino? O
sortudo jovem que foi alcançado com o medo divino
prontamente foi a sua tia e fez a reconciliação com ela. Todos
devem ponderar quais as diferenças existentes entre os parentes.
Se alguém descobrir qualquer desavença com qualquer
parente, deve imediatamente fazer esforços de reconciliação
desde que não haja proibição no Shar’ī, mesmo que você tenha
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Você ira alcançar
que se humilhar pelo agrado de Allah Ȑ
Äǭ
um enorme respeito, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ. O santo profeta ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
h
h hh û h
i ġ i h h ġ j şh ŗA
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä disse: ‘ĬA ŷšȯK j Ĭ
źĻ ŴŲ’ isto é, aquele que mostra a
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ é concedido elevação por Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
humildade á Allah Ȑ

6KXՍDEXOêPÁQYROSSΤDGëġ

A fim de estabelecer a paz em casa e na sociedade, junte-se ao
ambiente. Também gastar a sua vida agindo sobre Madanī
In’āmāt. Deixe-me dizer-lhe uma Parábola Madanī para sua
persuasão. Aqui esti um resumo do que um irmão muçulmano
do Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi relatou. Havia uma longa
3
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distância de amizade entre minha esposa e minha mãe. Por
fim, a minha esposa desentendeu-se connosco e foi para casa
dos seus pais.
Extremamente chateado, eu estava incapacitado de lidar com a
situação. Enquanto isso, tive a sorte de obter um Madanī
Mużākaraĥ VCD intitulado ‘Gĥar Amn kā Geĥwāraĥ kaysay
Banay’ lançado pela Maktaba-tul-Madīnaĥ, o departamento de
publicação de Dawat-e-Islami. Esperando alguma solução para o
meu problema, eu não assiste o VCD sozinho mas também fiz
a minha mãe vê-lo. Além disso, eu mandei um VCD para casa
dos meus sogros. Minha mãe gostou tanto por ter assistido e
até assistiu por duas vezes e, para meu espanto, disse: filho
vamos para casa dos seus sogros.
Com um suspiro de alívio, pensei em mim mesmo o VCD
parece ter feito o que eu não pode fazer, apesar de ter feito
bastantes esforços individuais repetidos. Depois de chegarmos
lá, minha mãe saudou minha esposa muito carinhosamente e
trouxe-a para casa. Minha esposa também respondera
positivamente. No dia seguinte após ela chegar a casa disse para
minha mãe, querida Mãe quarto que eu estou-me alojando é
muito grande, enquanto os outros membros da família estão
alojados num quarto bastante pequeno. Por favor, você e as
outras pessoas vão se alojar no meu quarto e eu vou-me alojar
no seu.’
4
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ǜø
Å ȖÈ ǖø
Ä È ȑÄ !

Nossa casa que estava cheia de discórdia e
desarmonia transformou-se num palácio de paz, pelas bênçãos
de Dawat-e-Islami. (O VCD ‘Gĥar Amn kā Geĥwāraĥ kaysay
Banay’pode ser comprado a partir de Maktaba-tul-Madīnaĥe
também pode ser assistido em website: www.dawateislami.net)

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
û h
Definição de‘ৡilaĥ-Riতmī (ǖńjKnŷŰ jŔ)
h
û û j źh ûŵhA Ŵjû Ų
k Sg źû hŵ ^ĵi ŕh ûŽj A
A palavra ‘nŷ Ű jŔ[ৡilaĥ] ‘ e definido como: ‘`j ĵŏh ńjƅA SA
’
demonstrar benevolência e fazer qualquer tipo de favor $]
û
=DZÁMLUYROSS A palavra ‘űńjK [Riতm] ‘refere-se a proximidade
e relacionamento afectivo. /LVÁQXO$UDEYROSS 
h
û
Afirma-se Baĥār-e-Sharī’at, ‘űńjK nŷŰ jŔ [ৡilaĥ-Riতm] implica o
estabelecimento de relações, isto é, fazendo parentes qualquer
favor e trata-los com bondade %DåÁUH6KDUëՍDWYROSS
Tratar parentes com bondade e perdoa-los pelo seu mau comport
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ é uma grande qualidade
amento para o prazer de Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
moral e você ganha recompensa da parte de Allah Ȑ

Cumprir os Direitos Financeiros e Morais dos Parentes

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ disse no 26 verso do Sūraĥ Banī Isrāīl no 15:
Allah Ȑ

5
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E Conceda aos parentes os seus direitos.

Ê ÁÄ Ì Â Ð Á Ì

 VÁ aÐ Ã 0Á

>.DQ]XOêPÁQ 7UDGX§£RGR4XUDQ @ 3DUW6īUDå%DQë,VUÁëOYHUVR 

Comentando sobre o versículo precedente, ৡadr-ul-Afāঌil,
‘Allāmaĥ Maulānā Sayyid Muhammad Na’īmuddīn
Murādābādī ĀÆ¥ǀÄȞøɌȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ÄƅɌ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ afirmou em Khazāin-ul-‘Irfān: isto
implica também trata-los com bondade, mostrando amor a
eles, encontrando-os e perguntando-os sobre seu estado, por
vezes dar-lhes ajuda e manter boas relações sociais com eles.
Regras: Se eles forem dentre ‘Maতārim’ e forem destituídos
neste caso é obrigatório para um parente abastado fornecer a
eles, como também é o seu direito. (Maতārim aqui implicam
parentes próximos que um deles é suposto ser homem e outro
mulher, cujo o Nikah [isto é casamento] é totalmente ণarām
para ele; por exemplo: o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, o
irmão e a irmã do pai e os da mãe, o sobrinho e a sobrinha etc.)

Dez Virtudes de Tratar os Parentes com Bondade
Sayyidunā Faqīĥ Abul Layš Samarqandī ĀȠÆ øȊÄ ɌøȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ cita que:
há dez virtudes de tratar parentes com bondade:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
1. Ele traz a satisfação de Allah Ȑ

2. Ele agrada as pessoas. 3. Alegra os anjos.
4. E você ganha elogios de Muçulmanos.
6
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5. Isso perturba o Satanás. 6. Ele aumenta a idade
7. Ele traz bênçãos no sustento.
8. Ele alegra os antepassados. (isto é, o pai e avo Muçulmano).
9. Promove harmonia
10. Aumenta a recompensa depois da morte, porque as pessoas
fazem Du’ā para tal pessoa. 7DQEëåXO*KÁILOëQSS

Restaurar Relações e Tratar Parentes com Bondade
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ disse no versículo 21 da Sūraĥ Ar-Ra’d na 13 parte:
Allah Ȑ

ÁÄ
Â
Á Â Á Ó ÄÌ
ÁÓ
nÁ ¡Ð Äª.Ð É ÃFõÂ ö´a½Á Á CÁ .Á ȵÐ ȴoÃ Á ªÁ Ðª_Ã 0Á

Aqueles que juntam o que Allah ordenou para juntar.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDGX§£RGR4XUDQ @ 3DUW6īUDå$U5DՍGYHUVR 

Comentando sobre o versículo precedente, ৡadr-ul-Afāঌil,
‘Allāmaĥ Maulānā Sayyid Muhammad Na’īmuddīn
Murādābādī ĀÆ¥ǀÄȞøɌȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ƅ
Ä Ɍ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ  afirmou em Khazāin-ul-‘Irfān: ou
seja, eles acreditam em todos os livros e mensageiros de Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ e não fazem distinção entre eles crendo em alguns deles e
Ȑ
descrendo em outros. Alternativamente, pode implicar que
cumpram os direitos de parentes, sem rompimento de relações.
Relacionamento com o Santo profeta ȔÄÇȒøǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ øȑÆ ü ¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽȻÄ Ţǀü ÄǾøÄǉȻ ȜøÅ ȹ ȒøȑȻ ʄÄÇ ǭÄ  e
também apegam-se a fé, ele também inclui o tratamento dos
Äǭ
descendentes do profetaȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä com respeito e aos
7
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Muçulmanos com carinho, dando lhes favores, auxiliando-se a
eles, tratando-os com delicadeza, dando-lhes Salām, e fazendo
Du’ā para eles, visitando Muçulmanos doentes e cumprindo os
direitos dos amigos, servos, vizinhos e companheiros de viagem.
.KD]ÁLQXOՌ,UIÁQSSՊSXEOLFDGRVSHOD0DNWDEDWXO0DGëQDå

Características da Melhor Pessoa
Äǭ
O abençoado e reconhecido profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  Sentara
um belo dia no Mimbar (O púlpito era como uma estrutura
levantada) quando um companheiro disse: ‘Yā Rasūlallāĥ
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä ! Quem é a melhor pessoa entre todos os
Æ
Äǭ
povos?’ Ele ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä disse, ‘A melhor pessoa de todos os
povos é aquela que recita o Alcorão, adquire muita paciência,
convida [as pessoas] para o bem e impede [a eles] a prática dos
males, e melhor trata seus parentes com bondade.

0XVQDG,PÁP$ΥPDGYROSSΤDGëġ

Recitação do Alcorão, Piedade, chamar para o bem e
Tratar os Parentes com Bondade.
Queridos irmãos muçulmanos, deixem-me ter o privilégio de
convidar-vos para o bem, a luz acima citado ণadīš, com a
intenção de colher recompensa. O precedente ণadīš contém
quatro traços da melhor pessoa.
8
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1. A Recitação do sagrado alcorão em abundância
2. Piedade em abundância
3. Chamar os outros para o bem e impedi-los a pritica de
maldades.
4. Tratar os parentes com bondade.
Todas estas quatro são de facto extremamente e excelentes
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  nos abençoe juntamente com
características. Que Allah Ȑ
eles.
h ûh h  h h iġ ğ h
ğ
űŰŎh bh jȔ
ȳ Abj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔ

û h û k ğ h û 
ǻjŲƅAƱ
j ǻjŲA
j j ȍAj aĵƎ

Aqui esti a excelência destes traços:
Æ
ʝ
1. Sayyidunā Abū Ĥurayraĥ ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §
Ä narrou que o
Å
ʄÄÇ ǭ
santíssimo e o mais nobre profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä 
Å
declarou que: No Dia do Julgamento, quando o recitador
do Alcorão vier, o Alcorão dirá: 'Ya Rab! Conceda o traje
celestial sobre dele. ‘Assim, ele será obrigado a usar o traje
de Karāmaĥ (isto é, as santas roupas celestiais). O Alcorão
dirá de novo, ‘Ya Rab! Aumentá-lo. ‘Assim, ele ser-lhe-á
posto a coroa de Karāmaĥ. O Alcorão vai dizer mais uma
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vai ficar
vez, ‘Ya Rab! Esteja satisfeito com ele.’ Allah Ȑ
satisfeito com ele. Será dito então o recitador do Alcorão,
‘Continue a recitar o Alcorão e obtenha graus no Céu. ‘E
ele será abençoado com um favor por cada verso.

9
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2. A boa notícia do sucesso na outra vida tem sido dada aos
piedosos. Afirma-se no verso 35 do Sūraĥ Az-Zukhruf na
25 parte:

Ð Á Ð Á Á Â ÌÐ
 èėÝßéǂÁ ǈÃ KÄ Â Ã ÄÃFÁ ]Ð ~Ã 2aÁ ZÃ °¬0Á

A derradeira vida, junto do teu senhor, Será para os
piedosos.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDGX§£RGR4XUDQ @ 3DUW$]=XNKUXIYHUVR 
Æ
3. Sayyidunā Ka’b-ul-Aতbār ȜøÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀø
ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Å ȹ ȒøȑȻ ʝ
Ä §
Ä afirmou que
Jannatul-Firdaus foi criado especialmente para a pessoa
û
h
h û û h fûhh
ȫb [j bû ŋi šû ųh ɉĵjķ ŋf Ɋû A’ (isto
que realiza a obrigação de ‘jŋŭŶųi ɉA Ŵj Š ǘ
é, chamar as pessoas para o bem e impedi-los a pritica das
mis acções).1
Äǭ
4. O Amado Profeta Muhammad Mustafa ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä 
disse: 'Aquele que gosta que a sua idade e sustento sejam
aumentadas deve se comportar gentilmente para com seus
pais
e
tratar
seus
parentes
graciosamente
(condignamente).’

Explicação do aumento da idade e sustento
ৡadr-ush-Sharī’aĥ, Badr-u৬-৫arīqaĥ, ‘Allāmaĥ Maulānā Muftī

1

Tanbīĥ-ul-Mughtarrīn, pp. 236
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Muhammad Amjad ‘Alī A’amī ĀȠÆ øȊÄ ɌøȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ declarou na
pigina 1197 no livro ‘Baĥār-e-Sharī’at’ publicado por
Maktaba-tul-Madīnaĥ, do departamento de publicação de
Dawat-e-Islami: Afirma-se em um Hadis, ‘Tratar parentes com
bondade aumenta idade e sustento.’ Alguns estudiosos têm
dito este ণadīš implica o que aparentemente significa. Isto é,
refere-se Qaঌā Mu’allaq Porque Qaঌā Mubram não pode ser
mudado1.

Ð
ÁÁ ¾ Á
ÁÁ ÂÂ ÁÁ Á Á
Ð
èÞãé.Á ¡Ð Â ]Ã KÁ gÐ Á Ƀ°¬0Ä §~CfÁ .Á 0Ð aÂ ZÃ CKÁ gÐ Á Ƀ°ȞÐ ȠRÁ 7
RÃ
Quando o prazo termina (a morte vem), então eles nem podem
ficar para trás por um momento, nem podem avançar.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDGX§£RGR4XUDQ @ 3DUW6īUDå<īQXVYHUVR

Alguns estudiosos têm afirmado que o aumento da idade
implica que ele recebe recompensa, mesmo depois de sua
morte; é como se ele ainda estivesse vivo. Pode também
significar que as pessoas falam bem dele, mesmo depois da sua
morte. 5DGGXO0XΥWÁUYROSS

1

'Qada ‘aqui se refere ao destino. A fim de aprender sobre seus detalhes e tipos,
estude ou leia a partir da página 14 a 17 do primeiro volume de ‘Bahar-e-Shari'at’,
publicado pela Maktaba-tul-Madinah. As notas de rodapé dadas pelo Majlis AlMadina-tul-'Ilmiyyaĥ, em particular, são únicos e uma cura para vários enganos
satânicos.
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Duas Palavras de Mustafaȯ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ e no dia do juízo final, que
1. Quem acredita em Allah Ȑ
trate os parentes com bondade.

ϢDΥëΥ%XNKÁUëYROSSΤDGëġ

2. No Dia do Juízo final, três tipos de pessoas estarão sob a
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Aquele que trata
sombra do 'Arsh (trono) de Allah Ȑ
os parentes com bondade (estará entre eles).
$O)LUGDXVELPÁĠDXUXO.KDϭϭÁEYROSSΤDGëġ
h iġ h j h
ĬAǂ
 Ke
Umm-ul-Mu’minīn Sayyidatunā Zaynab ĵŹh Ŷû ȭ

Tratamento Carinhoso aos Parentes.
˴
˶ έ
Umm-ul-Mu`minīn Sayyidatunā ‘Āishaĥ ৡiddīqaĥ̶ϟΎԻ ό˴ ˴Η˵ௌ̶˴ ο
Ύ˴ϬϨ˸ ϋ
˴  disse que: eu já mais vi uma mulher mais religiosa, mais
respeitosa, mais verdadeira, mais gentLl com os parentes e mais
˴ .
˶ έ
generoso em dar caridade do que ZaynabΎ˴ϬϨ˸ ϋ˴ ̶ϟΎԻ ό˴ ˴Η˵ௌ̶˴ ο

ϢDΥëΥ0XVOLPSSΤDGëġ

Dez mil Dirhams Distribuídos entre Parentes
Æ
Amīr-ul-Mu’minīn Sayyidunā ‘Umar Fārūq-e-A’am ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä §
Ä
Å ʝ
enviou uma vez dez mil dirhans para Sayyidatunā Zaynab
Æ
ǀÄȞÈȚǽȻ
ü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ä Ţǀ
Ä §Ä , e ela distribui-os entre seus parentes.
Å ʝ

$VDGXO*KÁEDåYROSS 
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Abstenha-se de Romper Relações com Parentes.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ disse no sagrado Quran:
Allah Ȑ

Ä Ì Â ÁÄ Á
Á gÁ Á ɀ3Ð _ÁÄõÁ ö´
Á VÁ Ð Á°Ð¬0Á É F.Á ¡ Ð Â 7
 Ĕ-C
¡J0
Ã
Ã

E temei a Allah em nome de quem vos solicitais mutuamente, e
respeitai os laços consanguíneos.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDGX§£RGR4XUDQ @ 3DUW6īUDå$Q1LVÁYHUVR 

Em relação ao verso anterior, afirma-se no Tafsīr Maܲĥarī, ‘Ou
seja, abster-se de rompimento de relações.’
7DIVëU0DГåDUëYROSS 

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Considerar Propositadamente a Ruptura das Relações
como Admissível é de Kufr
Äǭ
O acreditado e abençoado profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  disse que:
‘Aquele que rompe relações (consanguíneos) não entrari no
Paraíso.’ ϢDΥëΥ%XNKÁUëYROSSΤDGëġ

Comentando este ণadīš, ‘Allāmaĥ ‘Alī Qārī Ā§ǀÆ Ä ǄøɌȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ
narrou que: Isso implica que aquele que considera a ruptura
das relações (consanguíneas) ণalāl (permissível) apesar de
estar ciente de que seja ণarām, sem qualquer causa e dúvida, é
13
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Kāfir [incrédulo] e permanecerá no inferno para sempre. Ele não
vai entrar no Paraíso. Alternativamente, isso implica que ele não
vai entrar no Paraíso, com aqueles que entram pela primeira vez.
Ou isso implica que ele não vai entrar no Paraíso, mesmo com
aqueles que passaram do tormento (ou seja, ele vai entrar no
Paraíso, depois de ser atormentado). 0LUTÁWYRO7DΥW$OΤDGëġ


Afirma-se em Suaĥīh-ul-Bukhārī: Os estudiosos não têm
nenhuma discordância sobre o facto de que o tratamento de
parentes com bondade é wajib e o rompimento de relações é um
pecado grave. Existem alguns níveis de tratamento de um
parentes com bondade, o menor dos quais é remover rancor e
tratá-los com boas maneiras, dizendo Salām para ele e falar com
eles. Pode haver diferentes condições de tratamento de
parentes com bondade, dependendo da capacidade e a
necessidade de fazê-lo. Em alguns casos, o tratamento de
parentes com bondade é wajib [essencial], que, em alguns
outros casos, é mustahab [preferHncial]. Em alguns casos
especiais, se alguém trata seus parentes com bondade, embora
não totalmente, ele vai ser considerado ainda de ter relações
cortadas. 7DIåëPXO%XNKÁUëYROSS 

•••
Aqui está um fatwa informativo extraído das páginas 647 e 648
do volume 13 de Fatāwā Razawiyyaĥ:
14
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Qual é o critério ou consequência de dizer a frase "você
não é meu irmão a um irmão real?
Pergunta: Se Zayd disser a frase "você não é meu irmão 'a seu
irmão real em um encontro, recitando Kalimah alto,
conspirando contra ele; O Sharia exige ao Zayd a pagar
qualquer tipo de expiação nesta situação? E quanto seria a
expiação que ele tem que pagar, se forobrigatório?
Resposta: Se o seu irmão o tratou injustamente contra à
fraternidade, então ele não será levado mal, porque o que ele
disse, não significa a negação da realidade, mas a do favor
fraternal, ou seja, ele disse esta frase porque seu irmão não o
tratou da maneira que ele deveria faze-lo. Se não é assim e
Zayd disse isso sem qualquer motivo shar'i, então ele cometeu
três pecados graves: (1) A mentira descarada (2) Ruptura das
relações (consanguíneas) (3) Ferir os sentimentos de um
muçulmano. É Fard (obrigatório) para ele se arrepender e q
h û h  h iġ h
b
obrigatória se desculpar ao seu irmão. űi ŰŠAǓĵšh ȩĬA

As bênções não Descem onde há relações
(consanguíneas) rompidas.
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Afirma-se ܑabarānī que Sayyidunā A’mash ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §
Ä narrou
que: Enquanto presente numa reunião na manhã, Sayyidunā
Æ disse, ‘exorto as pessoas que
‘Abdullāĥ Ibn Mas’ūd ȜÅ È ȚøÄǽȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §
Ä
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ para que deixem
tem relações cortadas em nome de Allah Ȑ
o nosso ajuntamento, para que possamos buscar o perdão de
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 ÄÇ Ǒ
Ä ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  porque as portas dos céus estão fechadas para a
Allah Ȑ
pessoa que tem relações cortadas (isto é, se ele ficar aqui a
misericórdia não vai descer, impedindo assim que a nossa
oração seja respondida).

$O0XՍMDPXO.DEëUYROSS5DTP

Faça Reconciliação com Parentes Infelizes
Queridos irmãos muçulmanos! O precedente abençoado ণadīš
contém um grande número de advertências para aqueles que
romperam relações com suas irmãs, filhas, tias paternas e
maternas, tios e sobrinhos, etc por assuntos triviais
(mesquinhos). Se algum de seus parentes caiu fora com você,
por isso, é o meu pedido Madanī que você deve ser o primeiro
a se reconciliar com ele mesmo que ele esteja ausente.
Contacte-o e encontre-o com um sorriso no rosto, restaurando
as relações rompidas.

A Pessoa que tem Relações Rompidas é Privada do
Perdão
Äǭ
O famoso e reverenciado profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä afirmou que:
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ 
os actos das pessoas são apresentadas no tribunal de Allah Ȑ
Ä
ǽ
 Ç ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Ä  perdoa
na segunda-feira e na quinta-feira, por isso Allah Ȑ
todos, excepto certas malícias, tendo alguns com relações
rompidas. $O0XՍMDPXO.DEëUOLϭϬDEDUÁQëYROSSΤDGëġ
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Prestação de Contas sobre a Denúncia de Amānaĥ (pertence)
e ৡilaĥ-Riতmī (Tipo de Tratamento aos Parentes)
Äǭ
O Sagrado e Magnifico profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä afirmou que: a
atribuição e tratamento de parentes com bondade serão
enviados, então eles irão ficar do lado direito e esquerdo da
ponte ৡirā৬. ϢDΥëΥ0XVOLPSSΤDGëġ

Comentando sobre o precedente ণadīš, um comentador de
renome Muftī Aতmad Yār Khān ¼ǀÄÇȚøǖøÄ È ȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ relata que: esta
será a maior honra dada a estes dois atributos. Estes dois serão
feitos ficar ao lado da ponte ৡirā৬ para intercessão e reclamação.
Sua intercessão terá salvação e sua queixa ira resultar em tormento.
Esta narração abençoada mostra que se deve cumprir o Amānaĥ
[atribuição] bem como os direitos dos parentes, porque o
descuido nestes assuntos levarão a problemas terríveis. Sua
queixa irá causar com que alguém cai lá, mas sua intercessão
levará a salvação do inferno. 0LUÁWXO0DQÁMëΥYROSS

Tormento de Rompimento de Relações
Sayyidunā Faqīĥ Abul Layš Samarqandī ĀȠÆ øȊÄ ɌøȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ  narrou
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
em Tanbīĥ-ul-Ghāfilīn que Sayyidunā Yaতyā Bin Sulaym Ȼƣ
Ä È §Ä
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉ conta que: uma pessoa piedosa de Khurāsān costumava
Æ
viver em Makkaĥ Mukarramaĥ ǀȖø
Å ȹ ȒøȑȻ ǀøȝÄ Ä¥Ä¨. As pessoas
Á Ɍ ȦǺøǾøɌ ÄǉȻ ¾ȻÄÇ ǀøÁȅǠÄ øǩÄ Ȼ Ȝø
iam depositar seus pertences nele para guardar. Uma pessoa
depositou dez mil moedas de ouro com ele, como pertence e
fez uma viagem para algum trabalho. Quando ele voltou da
17
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viagem, tomou conhecimento que Khurāsānian tinha morrido,
ele perguntou aos membros da família do falecido sobre a sua
pertence, mas eles negaram o conhecimento dele. O dono das
moedas de ouro que entregara em confiança consultou ou
rogou conselho aos estudiosos de Makkaĥ Mukarramaĥ sobre
o assunto, eles responderam: Esperamos que o Khurāsānian
seja um residente do Paraíso. Vá para poço de Zamzam a pós
meia ou terceiro quarto da noite passar. Chame-o pelo seu nome
e pergunte-o. Ele fez isso por três noites, mas não recebeu
nenhuma resposta. Quando ele informou os estudiosos sobre o
h i  ûh mğ h ġ ğ
j ĵŵj A’. Depois disso, eles
assunto, eles proferiram, ‘`źû šŁ
j K jŷȎj A ĵȫj Ab j Ĭ
disseram: Estamos com medo de que ele pode não ser residente
do Paraíso, vai para Iémen num vale do Iémen e um pouco ou
seja ‘Burĥūt’. Depois de chegares ao poço, chame-o da mesma
maneira. Ele fez isso e recebeu uma resposta na primeira
chamada. O falecido disse, eu tinha inteirado no seguinte lugar
da minha casa. Eu nem sequer informei a qualquer um dos
membros da família sobre isso. Vai ao meu filho e cave o chão
que indiquei-te, ira encontrar o seu dinheiro, no entanto ele fez
isso, e encontrou as suas moedas de ouro. Ele pediu a pessoa
falecida Khurāsānian, ‘você era uma pessoa muito piedosa,
por que foste trazido para cá"Ele respondeu: Alguns dos
meus parentes costumavam a viver em Khurāsān. Eu tinha
rompido as relações (consanguíneas) com eles e morri antes de
me reconciliar com ele. Assim eu fui trazido aqui como castigo
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .’ 7DQEëåXO*KÁILOëQSS
de Allah Ȑ
18
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ÊWājib Tratar Certos Parentes com Bondade
Afirma-se nas páginas 558 e 559 do 3O volume de 1196 páginas
do livro Baĥār-e-Sharī’at publicado por Maktaba-tul-Madīnaĥ,
do departamento de publicações de Dawat-e-Islami: quais são
os parentes que devem ser tratados com bondade como
obrigação Wājib" Alguns estudiosos têm afirmado que eles são
‘Żu-Riতm Maতram’ e alguns outros afirmam que são parentes
Żu-Riতm, independentemente de ser ou não Maতram.
Aparentemente, a carta decisiva e mais preciosa. Aতādīš
contenha uma ordem incondicional de tratamento parentes
com bondade. O sagrado Quran também afirmou incondici
h
 iû
onalmente ‘ȗŋû ŪůA dbj J’ (ou seja, os parentes). Contudo uma vez
existentes diferentes níveis de relações, também existem
diferentes níveis de tratamento de parentes com bondade, Os
pais tem o maior nível (grau). Depois deles segue o nível de
‘Żu-Riতm Maতram’ (isto é, o casamento entre parentes é
ণarām para sempre devido a Nasabī [isto e, genealogia]
relação com eles) depois deles e o grau do resto dos parentes,
dependendo do quão estreito é a relação que tem com eles.
5DGGXO0XΥWÁUYROSS

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
źŰŔ
ǔŔĶžû j ĸơA
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O que implica ou abrange ‘Żu-Riতm Maতram’ E ‘ŻuRiতm’?
Allah

ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ disse

no versículo 83o do Sūraĥ Al-Baqaraĥ:

Á ¾
Ì ÂÐ
Á Ð
 ƎƙaÐ 3Ã
 0Ä CCgÁ VÃÐ Ã Ðª]Ã ¡Á CÃF0Á

E tende com benevolência os pais e os parentes.

Comentando este versículo, um comentador de renome ণakīmul-Ummat, Muftī Aতmad Yār Khān ¼ǀÄÇȚøǖøÄ È ȑȻ ȜÆ øȹȒøȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ disse no
 i
Tafsīr-e-Na’īmī: a palavra ‘ȗŋû ũ’implica parentes, isto é, tratar os
seus parentes com benevolência. Desde o relacionamento com
os seus parentes é criada pela parte Paternal, assim sendo a
relação com os seus familiares é inferior relativamente ao dos
seus pais, os direitos dos parentes também é mais suave do que
a dos pais. Aqui estão alguns conselhos a esse respeito:
 iû
 ŋû ŪůA djJ’[Żil-Qurbā@são aqueles
A primeira parte do conselho ȗ
parentes cuja relação é criada por meio do grau de parentesco e
também são chamados ‘űńû jK djû J[Żī-Riতm]. Existem três categorias
para eles: a primeira, os parentes do pai, como avó paterno e
avô, irmão e Irmã do pai etc. Em segundo lugar, parentes da
mãe como a avó materna e avô, o irmão e a irmã da mãe e
irmãos Akhyāfī e irmãs, (isto é, o grau de irmãos e irmãs da
mesma mãe, e de pais diferentes). Em terceiro lugar, os
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parentes de ambos os pais, como um verdadeiro irmão e irmã.
Qualquer um deles tem um direito maior.
Segundo conselho: existem duas categorias de parentes: sob
uma categoria cujo Nikah é ণarām com eles, estes são
chamados Żī-Riতm Maতram como o irmão e Irmã do pai ou da
mãe (tios e tias). (Żī-Riতm Maতram são aqueles dos quais são
parentes próximos, cujo um deles se for homem e outro
mulher, logo o Nikah é totalmente ণarām para eles. Estes
incluem por exemplo, o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a
Irmã, o irmão e Irmã do pai e os da mãe, sobrinhos e a
sobrinha etc.) é obrigatório ajuda-los na sua hora de aflição, e
não faze-lo é um pecado. Sob a outra categoria é de aqueles
parentes que o Nikah é ণalāl com eles; tais como a
descendência de paternos e maternos e os tios da tia materna,
torna-se Sunnaĥ Muakkadaĥ [um Sunnaĥ fortemente
recomendado] e uma rica recompensa será ganha ao trata-los
com bondade e boas maneiras. Lembre-se também que o
tratamento de todos os parentes e até mesmo todos os
muçulmanos com boas maneiras é essencial, e ferir seus
sentimentos é ণarām. 7DIVëUՌ$]ë]ë
Terceiro concelho: Os sogros não estão incluídos no Żī-Riতm.
No entanto, alguns deles são Maতram tais como sogra e Razāī
mãe1 [isto é, a mulher que não deu a luz ao bebe mas o

1

Para obter informações detalhadas sobre isso consulte o Maktaba-tul-Madīnaĥ a
publicação do livro Baĥār-e-Sharī’at, volume 2, part 7.
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amamentou dentro da idade de dois anos e meio de acordo
com o calendário islâmico alguns deles não são Mahram, mas
tem o direito. Até mesmo vizinhos tem direito, mas estes
direitos não estão incluídos neste versículo como ele refere a
Żī-Riতme outros parentes. 7DIVëU1DՍëPëYROSS 

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
7 Pérolas Madanī de Tratar Parentes com Benevolência
Aceite o presente de sete Pérolas Madanī sobre o tratamento
amável aos parentes, extraídos das páginas 559 e 560 do
terceiro volume do livro Baĥār-e-Sharī’at publicado por
Maktaba-tul-Madīnaĥ, departamento de publicação de Dawate-Islami.

1. Diferentes Níveis de Tratamento Gentil a Diferentes
Parentes
Os muçulmanos foram incondicionalmente ordenados nos
Aতādīš para tratarem os parentes com benevolência (bondade).
h
 iû
As palavras ‘ȗŋû ŪůA djbJ’ (isto é, parentes) foram incondici
onalmente indicados no sagrado Quran, no entanto, como
existem diferentes níveis de relacionamento, há também
diferentes níveis de tratamento de parentes com benevolência,
dependendo da proximidade do grau de parentesco, Os pais
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ocupam o maior estatuto neste assunto. Depois deles segue o
nível de Żū-Riতm Maতram (isto é, aqueles parentes que cujo o
casamento com eles é totalmente ণarām, devido a Nasabī de
relação (genealógica) com eles). Depois deles segue o nível
de outros parentes, dependendo de quão relação estreita
tem com eles. 5DGGXO0XΥWÁUYROSS

2. Condições Diferentes de Tratar Parentes com
Bondade
Pode-se tratar seus parentes com bondade de maneiras
diferentes, por exemplo: dando lhes presente, fornecendo-lhes
ajuda quando precisarem, mandando Salām para eles,
marcando-lhes encontro, falando com eles, e tratar-lhe com
bondade e carinho. 'XUDGYROSS

3. Enviar Cartas ao Estrangeiro
Se uma pessoa estiver em um pats estrangeiro, ele deve
permanecer em correspondência com seus parentes para
que o relacionamento não possa quebrar se possível, ele
deve vir ao seu pats para que os laços familiares possam
reforçar-se. Isso também faz desenvolver a harmonia entre
parentes. 5DGGXO0XΥWÁUYROSS 
(Telefone para os parentes ou permaneça em contacto com eles
pela internet também é muito útil)
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4. Volte do Exterior se os Pais o Chamarem.
Se uma pessoa está em um pats estrangeiro e os seus pais o
chamarem de volta, ele terá que voltar i casa. Enviar cartas não
será suficiente neste caso. Da mesma forma, se os seus pais
precisarem de seus cuidados, ele deve retornar e cuidar deles.
Depois dos pais, o av{ e o irmão mais velho, merecem o nível
elevado. O irmão mais velho tem estatuto semelhante do pai.
Da mesma forma, a irmã mais velha e irmã da mãe tem o
estatuto semelhante a o da mãe.
Alguns estudiosos afirmaram que o irmão do pai é como o pai,
h û
h
ğ űĠ ȭ’
como e deduzido do ণadīš: ‘jŷžû j ȨA źi Ŷ jŔ Ůj Łi ŋɉA
(isto é, o irmão do
pai do homem é como o pai). Quanto a outros parentes, é
suficiente enviar cartas e presentes para eles.
5DGGXO0XΥWÁUYROSS

5. Visitar Familiares Intercaladamente
A Pessoa deve visitar seus parentes em dias alternativos ou
então intercalar, conforme o caso, uma vez que este acto iri
desenvolver afecto. Pode-se também encontrar seus parentes
semanalmente ou mensalmente. Toda a família e comunidade
deve estar unida. É preciso também ajudar seus parentes
quando eles estão necessitando qualquer ajuda. Todos eles
devem favorecer a verdade. 'XUDGYROSS
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6. Não Preenchimento das Necessidades dos Parentes é
Pecado
Quando qualquer um dos parentes pede ajuda para o
cumprimento de sua necessidade temos de ajuda-lo, porque
recusar este pedido é como quebrar laços com ele. (ibid)
(lembre-se que o tratamento de parentes com bondade é Wājib
e quebrando laços é um acto ilícito levando para inferno).

7. Mantenha Relações com Quem Rompe Relações
consigo
Tratamento amável não significa apenas tratar aqueles parentes
que te trataram com gentileza. Esta é na verdade uma troca de
tratamento. Por exemplo, enviar presente para o parente que lhe
enviou um presente ou ir a casa de quem vem na sua. Na
realidade, o facto é que, deves manter relações com quem cortou
relações consigo e se preocupar com o parente que te ignora e
permanece longe de si. 5DGGXO0XΥWÁUYROSS 

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
Como Pensar Positivo"
Queridos irmãos Muçulmanos Todas sete Pérolas Madanī
precedentes merecem grande consideração. O sétimo ponto em
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particular, tem sido muito comum nos dias de hoje. Por
exemplo, se um parente não convidou o outro numa cerimónia
de casamento, o posterior a casar-se não convida o primeiro, e se
alguém convidou seu parente com mais pessoas e este ~ltimo
convidou o primeiro com poucas pessoas, o posterior iri se
ressentir bastante, recorrendo a crtticas e cal~nia. Da mesma
forma se algum parente não participa na cerimónia do outro, o
outro boicota a cerimónia, criando distância entre eles. Mesmo
se alguém não tiver participado na cerimónia, ainda assim
devemos ter um pensamento positivo para com ele de todas as
maneiras. Por exemplo, ela pode ter caído doente ou esquecido
ou ter tido algum trabalho importante e até enfrentado algum
problema urgente que ele não pode nos explicar.
De qualquer forma, se ele nos informou ou não da sua ausência,
devemos ter pensamento positivo, colhendo recompensa e
preparando o nosso caminho para o paraíso. O venerado e
ğ i û i
û k ŞůA
Äǭ
reconhecido profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Ŵŏń
Å ʄÇ Ä afirmou que: ‘ŴjŲ Ŵ
j
û
h h
j CIĵ
ĸjšůAŴj ŏû ńi ’ pensamento positivo é uma das excelentes adorações.
Comentando os diferentes significados do precedente ণadīš,
Muftī Aতmad Yār Khān ¼ǀÄÇȚøȖøÄ È ȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽÄ declarou que: isto é, ter
pensamento positivo dos muçulmanos e não ter uma mi
opinião por eles é também um dos actos duma excelente
adoração. 0LUÁWXO0DQÁMëΥYROSS
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Palácio Celestial
Mesmo que os nossos parentes não tenham deliberadamente
nos visitados devido a preguiça ou qualquer outro motivo ou
não nos convidou ou nos maltratam abertamente, ainda assim
devemos manter os laços com eles, mostrando Indulgencia.
Æ narrou que o profeta do
Sayyidunā Ubayy Bin Ka’b ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §
Ä
Å ʝ
Äǭ
Raতmaĥ ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  afirmou que: aquele que quer um
palácio seja construído para ele (no paraíso) e seus de graus ou
posições sejam elevadas deve perdoar a quem o oprime, preferir
[algo adequado@ a alguém que o priva e manter relações
(consanguíneas) com aquele que as rompe.
$O0XVWDGUDNOLOΤÁNLPYROSSΤDGëġ

Dando ৡadaqaĥ a Parente que Tenha Inimizade
Quer ou não alguém trate-nos graciosamente, devemos sempre
trata-lo graciosamente, afirma-se num ণadīš narrado no
h ih h ğ h h ğ h h ûh ğ
hû
j ŋğ ɉAdjJ ȇ ĹũŉŕɉAjĹũŉŕɉA ŮŘŦA `j A’ o
Musnad Imām Aۊmad: ‘jŃjőǾůA űj ń
adaqaĥ mais preferido é aquele que é dado a um parente que
tenha uma inimizade.
0XVQDG,PÁP$ΥPDG%LQΤDQEDOYROSSΤDGëġ

Dor Causada Pelos Familiares
Æ
 ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Amīr-ul-Mu’minīn Sayyidunā Abū Bakr ৡiddīq ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀ
Ä §Ä 
Å ʝ
Æ
daria ao seu primo materno Sayyidunā Mis৬aতȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §
Ä
Å ʝ
que era um companheiro pobre e tinha tornado parte na
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migração, bem como na batalha de badr. Sayyidunā Mis৬aত
Æ  causou uma grande dor ao Sayyidunā Abū Bakr
ȜÅ È ȚøǽȻ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä Ţǀ
Ä §
Ä
Å ʝ
Æ
ৡiddīq ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
Ä §Ä favorecendo aqueles que espalharam falsa
culpa (boato) a sua amada filha, Umm-ul-Mu’minīn
Æ
ʝ
Sayyidatunā‘ Āishaĥ ৡiddīqaĥ ǀÄȞÈȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä . Abatido ou
Å
Æ jurou não fornecer-lhe provisão
desanimado, Ele ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §
Ä
Å ʝ
nunca mais. Diante disso, o versículo 22 da Sura An-Nur, 18
parte foi revelada. O verso a que se segue:

Â Â Á ÐÁ ÁÁ
Â Ó Â Ð Â Á ÁÄ Á Ð Â Ð
Ð ÁÐ
Ì ÂÐ
ƎƙaÐ  ƎÃƶ0¡Ð J;½Äª .Ð §Ã Á g
0 
 ɐÃ Ã s ¡0°Ã ¬  
 Cª °¬0
Ð Ì ÁÐ Á
Á Ð
Â Ð
ÄÌ
Ì Ð
 Ĕ¡Ð WÂ oÐ «Á 0Á ¡Ð Ð «Á 0Á ŤõÃ ö´ Ã «Ð GÃ fÁ ƎÐ Ã ƞ Á ÐªaÃ SÃ Â 0Á ǂÁ ǈ
Ã g0
Â
Á Â Á ÄÌ
ÄÌ Ð Á Á Â Â Á Á
èÜÜéȗ¿ ȝÐ VÃ Ä ¿ ¡Ð õÂ ö´0Á ĔÐ ɕÁɘõÂ ö´ǓÁ ÃǕÄª.Ð .Á ¡Ð GÄ ǟÃ Ǥ°¬

E os dotados dentre vys, dos favores e prosperidades, não
prestem juramento de nada conceder aos parentes e aos
necessitados e aos emigrantes no caminho de Allah. E os
indultem e os tolerem, não gostariam que Allah vos perdoasse"
E Allah é perdoador e misericordioso.
>.DQ]XOêPÁQ 7UDGX§£R4XUDQ @ 3DUW6īUDå$Q1īUYHUVR 
 ÄÇ ǭ
Depois do santo profeta ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä  recitar este verso,
Å Ȼʄ
Æ disse: eu desejo que
Sayyidunā Abū Bakr ৡiddīq ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §
Ä
Å ʝ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ) perdoe-me e eu nunca irei interromper o
Allah (Ȑ
Æ
 ü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʝ
fornecimento de provisão i Mistah (ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀ
Ä §Ä ). Portanto, ele
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Æ retornou
ȜÅ È ȚøǽȻ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä Ţǀ
Ä §
Ä
Å ʝ

a sua cooperação financeira com ele. O
versículo acima exposto mostra mesmo que uma pessoa tenha
jurado não fazer uma determinada coisa, mas, tardiamente, ele
descobre que fazer aquela coisa é melhor, então ele deve faze-lo
e pagar expiação por quebrar o juramento. Isto consta
afirmado em um autêntico ণadīš.
ণakīm-ul-Ummat Muftī Aতmad Yār Khān ¼ǀÄÇȚøȖøÄ È ȑȻ ǆÅ ȖøÄ ǕÈ §ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒøǽ
Ä afirma
ainda que: Este verso mostra a grandeza e o alto grau de
Æ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  disse as
Sayyidunā Abū Bakr ৡiddīq ȜÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Ä §Ä . Allah Ȑ
Å ʝ
û hû i i
palavras ‘ŮŘŧůA źɉbA’ (ou seja aquele que tem superioridade) para
ele (no versículo do alcorão).
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ  tenha misericórdia dele e perdoe-nos sem
Que Allah Ȑ
ajuste de contas em seu nome.
ğ
h ûh h  hh iġ ğ h û h û
û 
k ğȍAj aĵhƎ
űŰŎh bh ȳjȔAbj
ŷžŰŠǓĵšȩĬAǔŔǻj
 ŲƅAƱ
j ǻjŲA

jj
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