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Du’a 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:  

Ya Allah ! Abra as portas de conhecimento e sabedoria 

para nós e tenha misericórdia de nós! És o único mais honrado 

e magnificente.  

Note: Recite  Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’ā
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ADORADOR ENFERMO 

Com 78 Tratamentos Espirituais da Doença 

Mesmo se Satanás fizer você sentir-se extremamente preguiçoso, 

leia este folheto do começo ao fim,  você vai ganhar 
entusiasmo para suportar o sofrimento da doença com paciência. 

Excelência do Durud-‘Alan-Nabi  

O venerado e Reconhecido Profeta afirmou, 'Ó 
povo! Sem dúvida, aquele que vai alcançar a salvação 

rapidamente no Dia do Juízo final dos seus horrores e 

prestação de contas vai ser o aquele dentre vós que tiver 
recitado Swalat para mim em abundância no mundo. ' 

Adorador Enfermo 

Sayyiduna Wahb Bin Munabbih  narrou: Dois 

adoradores adoravam Allah  por cinquenta anos; um deles 
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Adorador Enfermo

caiu gravemente doente, no final do ano que completara 

cinquenta. Lamentando-se a Allah ele começou rogando 

fervorosamente dizendo, 'Ó meu Senhor! Incessantemente 

obedeci o seu comando durante tantos anos, adorando-te, 
mesmo assim eu fui colocado a sofrer na doença; qual é a 

sabedoria divina por trás disso? Ó meu Senhor! Foi me 

colocado em um teste. ‘Allah ordenou os anjos para que  
dissessem o seguinte para ele: "Você teve o privilégio de 

adorar-Me através da Minha a ajuda, favor e da habilidade que 

Eu lhe concedi, no concernente a doença! Faço você sofrer da 
doença de modo que possas alcançar o grau de santos. Seus 

antecessores desejavam as doenças e problemas e N s temos 

concedido a Si sem o rogares.  

 

Doença é uma Grande Bênção 

Sadr-ush-Sharia, Badr-ut-Tareeqah, ‘Allamah Maulana Mufti 

Muhammad Amjad Ali A'zami disse: A doença é 

também uma grande bênção e com inúmeras vantagens, embora 
uma pessoa aparentemente seja prejudicada com ela. Na 

verdade, ela traz um grande tesouro de conforto e paz. Esta 

doença aparente que é considerada um problema é realmente 
uma excelente cura de doenças espirituais. Doenças reais são 
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doenças espirituais (por exemplo, o amor pelo mundo, a 

ganância pela riqueza, avareza, dureza de coração etc.), porque 

essas doenças são perigosas e devem ser consideradas muito 
fatais (uma doença que causa a morte).  

 

Diferença Entre o Verdadeiro Crente e Hipócrita 

Durante a Doença 

Falando sobre doenças, o Amado profeta disse: 

Quando um verdadeiro crente adoece e, em seguida, recupera, 

a doença torna-se expiação dos seus pecados anteriores e 
conselhos para o futuro, e quando um hipócrita cai doente, e se 

recupera, seu exemplo é como um camelo, que o proprietário 

do camelo amarra-o e, em seguida solta-o, por isso ele não sabe 
por que ele foi preso, nem por que est  sendo libertado! 
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Explicação dos abençoados Hadice: Em relação a este Hadice, 

Hakeem-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan no 

Mirat volume 2, página 424, afirmou: Porque um verdadeiro 

crente se arrepende de seus pecados durante a sua doença. Ele 
sente que ficou doente devido a qualquer de seus pecados e 

talvez esta seja sua última doença, após esta ele vai morrer, por 

isso, ele recebe o perdão, além da recuperação. Enquanto os 
hipócritas desatentos sentem que eles ficaram doentes por 

acaso, (por exemplo, comeu algo não lhe caiu bem, ficou 

doente devido a uma mudança climática, hoje em dia esta 
doença é comum, etc.) e ele foi curado por causa da medicina, 

etc. Ele está preso nestas causas e é por isso que ele não pensa 

sobre o Senhor que cria causas, nem se arrepende, nem pondera 
sobre os seus pecados.  

 

Começou a rir após Ferir-se (parábola) 

A esposa de Sayyiduna Fath Mawsili 

uma vez caiu mal quebrando a sua abençoada unha, mas em 

vez de gritar devido à dor ela começou a rir! Alguém 
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perguntou: ‘Você não está sentindo dor em sua ferida?’ Ela 

respondeu: ‘O pensamento da dor desta ferida não entra na 

minha mente em virtude do prazer da recompensa em troca da 
paciência.  

Ameer-ul-Mu’mineen, Sayyiduna ‘Ali-ul-Murtada  
disse: O direito da grandeza e de gnosticismo de Allah  é 

que você não se queixa do seu sofrimento, nem fala sobre suas 

calamidades. (Mencionando doenças e problemas para outros 
sem necessidade é impaciência. Ai de mim! Se algumas pessoas 

sofrem de uma ligeira gripe e resfriado ou uma dor de cabeça, 

eles desnecessariamente mencionam aos outros.) 

Excelência de Ocultar os Problemas 

Queridos irmãos Muçulmanos! Em vez de reclamar sobre a 

doença e os problemas, devemos adquirir o hábito de ser paciente, 
porque reclamando sobre elas não dissiparão os problemas, na 

verdade, por ser impacientes podemos desperdiçar a recompensa 

da paciência. Não é uma coisa boa mencionar doenças e problemas 
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desnecessariamente. SayyidunaIbn ‘Abbas  disse: 

Que o mais Nobre e Sagrado Profeta disse:' 

Aquele que tem problemas com a sua riqueza ou vida, então 

que esconda e não revele para as pessoas, por causa disso Allah 

vai perdoar-lhe’.  

Não Pude dormir devido à dor no molar (parábola) 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad 

Ghazali  narrou: Sayyiduna Ahnaf Bin Qays 
 disse: Certa vez eu tive uma dor terrível no molar 

devido a qual eu não conseguia dormir a noite inteira. No dia 

seguinte reclamei para meu tio que eu não conseguia dormir 

toda a noite devido à dor no molar. Eu repeti três vezes. Com 
isso, ele disse: ‘Você fez tantas queixas de dor de apenas uma 

noite! Embora 30 anos tenham passados (embora aqueles que 

me vêem devem saber, mas eu nunca mencionei isto 
pessoalmente) de perder meu olho, eu nunca me queixei a 

ninguém antes!’  

Que Allah  tenha misericórdia deles e perdoe-nos sem 
ajuste de contas por sua causa! 
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Presente para uma pessoa doente 

O Profeta do Rahmah disse: Quando uma 

pessoa fica doente, Allah envia dois anjos e instrui-os a ir 

ver o que o Seu servo diz. Se os doentes louvarem a Allah  

(isto é, proferindo ), então os anjos humildemente 
afirmam sua expressão a Allah , e Allah sabe melhor. 

Allah diz: 'Se eu dou morte a este escravo devido a esta 

doença, eu vou fazê-lo entrar no Paraíso e se eu dar saúde, vou 
lhe dar melhor corpo e sangue do que antes e perdoá-lo-ei seus 

pecados.’ 

5 Ditos sagrados do Amado Mustafa  a respeito da 

excelência de doença 

1. Sem dúvida, Allah continua fazendo seu escravo 

sofrer de uma doença, até que Ele  elimine todos os 

seus pecados.  

2. Quando um verdadeiro crente adoece, Allah purifica-

o dos seus pecados como o forno limpa a ferrugem do ferro. 
 

3. Quando Allah faz um muçulmano sofrer de uma dor 

física, Ele ordena anjos, 'mesmo que tenha executado 

boas acções enquanto ele estava saudável, escreverá para 
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ele a mesma coisa. ‘Então, se Allah dar cura a ele, 

seus pecados são lavados e é purificado e se ele morre é 

perdoado e concedido a clemência. 

 

4. Os pecados do doente são derramadas como uma árvore 

perde as folhas.  

5. Allah  disse: Quando eu tomar de volta os olhos do 
meu escravo, em seguida, ele permanecer paciente, vou 

dar-lhe o Paraíso em troca dos olhos. 

 

Morte Sem Estar Doente 

Uma pessoa faleceu na era abençoada do Santo Profeta 

, alguém disse: ‘Que sorte ter falecido sem estar 

doente.’ O Amado e Abençoado Profeta disse, 

‘Vergonha para si! Você não sabe que se Allah  o fizesse 

sofrer de alguma doença, Ele  teria removido seus 

pecados.’  

Recompensa por uma Noite de Febre 

Queridos irmãos Muçulmanos! Há um sofrimento físico em 

febre, mas tem inúmeras vantagens daqui por diante, portanto, 
em vez de reclamar e ficar nervoso, sejam pacientes e ganhem 
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recompensa. Sayyiduna Abu Hurayrah  narrou: 

Alguém que sofre de uma febre por uma noite e continua a ser 

paciente e satisfeito com Allah , estará livre de seus 

pecados como quando sua mãe lhe deu à luz. 

 

A Febre Protegerá do Fogo do Dia do Julgamento 

O mais Nobre e Sagrado Profeta  visitou um 

paciente e disse: Boa notícia para você, que Allah  disse: 'A 

febre é meu fogo eis a razão pelo qual sujeitei sobre o meu 
verdadeiro escravo no mundo para que no Dia do Juízo Final 

torna-se uma compensação pelo seu fogo’  

Não Critiqueis a Febre 

O Profeta do Rahmah  veio a Sayyidatuna 

Umm-e-Saaib  e disse: 'O qu  aconteceu consigo, 
estás tremendo? Ela humildemente disse:' Eu estou 

febril, que Allah não agrave-a. 'Ouvindo isso o amado 

profeta  disse,' não falem mal da febre porque 

remove os pecados de uma pessoa como forno remove a 
oxidação do ferro.’  

Em relação a este Hadice, Hakeem-ul-Ummat, Mufti Ahmad 
Yar Khan declarou: doenças estão relacionadas a 
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uma ou duas partes do corpo, mas a febre tem seu efeito sobre 

cada veia da cabeça aos pés, portanto, ela fará com que certos 

erros e os pecados de todo o corpo para serem perdoados.  

 

Amado Profeta  Costumava Ter Febre Igual a de 

dois Homens 

Sayyiduna'Abdullah Ibn Mas'ood  disse que eu fui ao 

amado profeta  e quando eu toquei o amado 

profeta  eu disse humildemente, 'Ya Rasulallah 
( )! Você tem uma febre muito alta! ‘Ele 

 disse: 'Sim! Recebo febre igual  de dois homens. ‘Eu 

humildemente perguntei:’ Será que é a razão pela qual você 

obtém dupla recompensa?‘O Profeta Amado  

respondeu: ‘Sim!’  

Nunca desejamos mal (doença) a ninguém! 

Queridos irmãos Muçulmanos! Algumas pessoas sendo 
impacientes devidas as suas doenças e problemas são ouvidas 
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dizendo que nunca desejamos mal a ninguém, nunca fez mal a 

ninguém, mesmo assim, por que temos esses problemas! Para 

essas pessoas acima mencionadas no Hadice tem lição 

suficiente. Sem dúvida, nosso amado abençoado profeta 
 nunca prejudicou a ninguém, mesmo assim ele 

 costumava ter uma febre duas vezes mais forte, 

em comparação com outros homens, por isso tornou-se óbvio 

que prejudicar alguém não só causa doenças e outros 

problemas. Além disso, doenças e problemas trazem o tesouro 
da recompensa para os muçulmanos; faz com que pecados 

sejam perdoados e torna os muçulmanos que permanecem 
pacientes, merecedores do Paraíso. 

Perseverante e Kalima-e-Kufr (declaração de descrença) 

Às vezes estando doente as pessoas ingénuas opõem-se a Allah 
 proferindo palavras profanas; Certamente essas coisas 

não curam a sua doença ou removem os seus problemas, pelo 

contrário, a sua outra vida fica em perigo. Afirma-se na página 

179 de "Kufriyah Kalimat kay baaray maynSuwal Jawab 'uma 
publicação da Maktaba-tul-Madinah: Se alguém, devido à sua 

doença, desemprego, pobreza ou qualquer outra dificuldade 

contestando Allah , dizendo: Ó meu Senhor! Por que me 
oprimes? Embora, eu não comet  nenhum pecado. Assim sendo 

este é um infiel. 
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Rogando Febre aspirando Recompensa (parábola) 

Saudações enormes para abençoados companheiros 

que tinham paixão em ganhar recompensa! Que, a fim de 

ganhar a recompensa teve febre depois de fazer Du'a! Sayyiduna 
Abu Sa’eed Khudri narrou que um muçulmano 

humildemente disse: ‘Ya Rasulallah ( )! O que 

temos ou ganhamos a partir da doença que sofremos? 

Respondeu: ‘Estas (doenças) são expiações (dos pecados). 
‘Sayyiduna Ubayy Bin Ka'b humildemente disse: ‘Ya 

Rasulallah ( )! Embora a doença não seja grave?, 

Disse, ‘mesmo que seja um espinho picante ou qualquer outra 

dor [a pessoa] sofre. ‘Assim Sayyiduna Ubayy Bin Ka'b 

fez este Du'a para s  mesmo,’ (Ya Allah ) faça com que a 

febre não se separe de mim até a minha morte e essa febre não 
me impeça de realizar Hajj, 'Umrah, Jihad no caminho de 

Allah  e oferecer orações obrigatórias em Jama'at. ‘Então, 

até sua morte quem o tocava sentia a temperatura da febre. 
 

Que Allah tenha misericórdia dele e perdoa-nos sem 

ajuste de conta por sua causa! 
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Certamente, para um muçulmano, doenças e preocupações 

têm um beneficio em ambos os mundos; se é febre ou qualquer 

outra doença ou problema, todos eles fazem os pecados serem 
perdoados e levam para o Paraíso. 

 

Excelência da Paciência da Dor de Cabeça no 

Caminho de Allah 

O venerado e Reconhecido Profeta   disse: 

‘Aquele que sofre duma dor de cabeça no caminho de Allah 
, em seguida, continuar a ser paciente com ela, seus pecados 

anteriores serão perdoados.’ 

Boas Novas para os Estudantes de Educação Islâmica 

e Viajantes de Madani Qafilahs 

! Quão gloriosos são aqueles que viajam no 

caminho de Allah ! Sob este bendito Hadice, além dos 
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Mujahidin, os alunos que adquirirem educação islâmica, as 

pessoas que saem das suas casas para o Hajj e 'Umrah e devotos 

ao mensageiro que viajam com Madani Qafilahs para a obtenção 
de conhecimento islâmico também estão incluídos, pelo facto 

de todos eles estarem no caminho de Allah , portanto, 

qualquer um deles, que sofrer de dor de cabeça, , 
seus pecado anteriores (menores) serão perdoados. 

400 Rak'aat Nafl em Gratidão a Dor de Cabeça 

(parábola) 

Foi narrado que Sayyiduna Fath Mawsili sofria de 

uma dor de cabeça na qual ele declarou estar feliz: 

Allah concedeu-me a doença que os Profetas 
 costumavam ter, portanto, agora em gratidão, devo 

oferecer 400 Rak'aat Nafl.  

Febre e Dor de Cabeça são Doenças Abençoadas 

Afirma-se na página 118 do livro "Malfuzaat-e-A'la Hadrat 'a 
de 561 páginas, publicado pela editora de Dawat-e-Islami, 

Maktaba-tul-Madinah: (A'la Hadrat disse) Dor de 

cabeça e febre são aquelas doenças abençoados que os Profetas 

 costumavam ter. Um Santo teve uma 
dor de cabeça; ele passou a noite inteira oferecendo Nawafil em 
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gratidão a Allah  concedeu-me a doença que os Profetas 

 costumavam ter. 

! Aqui, a condição das pessoas (comuns) é como se ele 

tivesse uma ligeira dor de cabeça, eles tentam oferecer Salah 
apressadamente. Ele  disse ainda: Cada doença ou 

dor que ocorre em qualquer parte do corpo, tem mais 

expiações únicas para essa parte, que é especificamente 
relacionada a ela, mas a febre é uma doença que penetra no 

corpo todo, tirando os pecados (por ordem de Allah ) em 

cada veia.

 

Senhora Celestial (parábola) 

Sayyiduna'Ata Bin Abu Rabaah  disse que Sayyiduna 
Ibn 'Abbas  disse-me: Eu não deveria mostrar-lhe 

uma senhora celestial? Eu humildemente disse: ‘Certamente, 

mostrai-a.’ Disse: ‘Esta senhora de pele escura; ela foi para o 

amado profeta  e humildemente disse: Ya 

Rasulallah ( )! Eu estou sofrendo de epilepsia, 
devido a isso caio e o meu Véu se revela, portanto, por favor 

faça Du'a a Allah  para mim. O Profeta do Rahmah, o 

intercessor de Ummah disse: Seja paciente se 

você quiser o Paraíso, eu vou fazer Du'a a Allah  para a sua 

recuperação. Ela humildemente disse: vou ser paciente. Em 
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seguida, ela humildemente disse: (Quando eu tiver um ataque 

epiléptico) meu Véu é removido, por favor, faça Du'a a Allah 

 para que meu Véu não seja removido. Em seguida, o 

amado profeta  fez o Du'a a Allah  a favor 

dela.’  

Medicina é Sunnah assim como o Du'a 

Hakeem-ul-Ummat, Mufti Ahmad Yar Khan  no 
Mirat volume 2, página 427 disse: O nome dessa mulher 

abençoada é Su'ayrah ou Suqayrah  ela trançava o 

cabelo de Bibi Khadijah .  

No que se refere (no estado de epilepsia eu caio e o meu Véu 
fica descoberto) Mufti Ahmad Yar Khan  disse: 

isto é, depois de ter caído ficava inconsciente sobre as minhas 

roupas e corpo; lenço de cabeça removia-se; Temo exposição 
de meu corpo no estado de inconsciência. 

No que diz respeito à autoridade da ‘cura ou paciência 
‘concedida a esta Sahabiyyah pelo Profeta Amado 

, Mufti Sahib  disse: Ele indica que não tomar os 

medicamentos da doença e não fazer Du’a os problemas são 

incluídos na recompensa da paciência; não é um suicídio, 
especialmente quando se torna evidente que este problema é 
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um teste de Allah . É por isso que Sayyiduna Ibraheem 

na hora de ir para o fogo do Namrood e 

Sayyiduna Imam Husayn nos planos de Karbala não 

fizeram Du’a para se livrar do teste, caso contrário, em 

circunstâncias normais, a medicina e Du'a ambos são Sunnah.  

O Tratamento Espiritual da Epilepsia 

É altamente eficaz soprar no ouvido de um epiléptico após 

recitar Sura Ash-Shams.  

Excelência de Prisão de Veias (ou músculos) 

Umm-ul-Mu`mineen, Sayyidatuna 'Aaishah Siddiqah 

 disse que eu ouvi o amado profeta  dizendo: 

Quando um verdadeiro muçulmano tem prisão de veia, então 

Allah remove seus pecados, escreve uma virtude para ele, 
e eleva-lhe uma posição. 

Excelência da Morte Devido à Doenças Intestinais 

O venerado e Reputado Profeta  disse: 

’ ou seja, aquele que morto por uma 
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doença de estômago, o tormento da sepultura não será lhe 

infligido.  

A Narração supracitada no Hadice, Hakeem-ul-Ummat, Mufti 
Ahmad Yar Khan  disse: isto é, quem morre de 

doença de estômago está salvo de tormento da sepultura, 

porque ele tinha sofrido muita dor no mundo devido a esta 

doença, o sofrimento tornou-se Daf'iyyah (i.e escudo) da 
sepultura. 

INDICAÇÃO DE MÁRTIRES MORRENDO DE 6 

TIPOS DE DOENÇAS 

Aquele Que Morre de Certas Doenças é um Mártir 

1. Aquele que morre de doenças do estômago. 

(Na sua nota, Sadr-ush-Sharia disse: Significa 

Istisqa (ou seja, uma doença na qual o estômago fica 
inchado e com sentimento de muita sede), ou 

embrulhamento, ambos são apresentados e esta palavra 

tanto que ambas podem ser incluídas, portanto, espera-se 
pela graça de Allah  que ambos receberão a 

recompensa do martírio.) 
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2. Aquele que morre de Zaat-ul-Jamb (dores de costelas ou 

torácica). 

3. Aquele que morre de Sil (nesta doença uma pessoa tem 

feridas nos pulmões, e o sangue sai de sua boca). 

4. Aquele que morre de febre. 

5. Aquele que morre de epilepsia. 

6. Aquele que recita 40 

vezes e sofrendo de uma doença e morre dessa doença (ele 

é um mártir) e se ele se recupera, então ele será perdoado. 

 

Recompensa em visitar paciente 

Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  narrou que o amado 

Profeta  disse: (Sayyiduna) Musa (

) inqueriu humildemente a Allah , ‘Que recompensa 

será dada a quem visita um paciente?‘Allah  disse: "Dois 

anjos serão nomeados para ele que irão visitá-lo na sepultura 
diariamente, até o Dia do Juízo final’.

 

Peça Dua ao Doente 

O Profeta do Rahmah  disse: Quando você for 

a uma pessoa doente, peça-lhe para fazer Du'a para si porque 
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seu Du'a é semelhante ao Du'a de anjos.

 

Sunnat no Momento de visitar Um Paciente 

O nobre Profeta  visitou um Beduíno 
(habitante do campo); seu bendito hábito era de sempre que 

ele  fosse visitar um paciente, ele 

 proferia o seguinte: ’ não há mal 

nenhum nisto, se Allah quiser, esta doença vai purificar-te 

(dos pecados). O mesmo foi dito ao Beduíno o seguinte:  

’. 

Du'a para ser Recitado 7 Vezes ao Visitar um Paciente 

Sayyiduna Ibn 'Abbas narrou que o Amado e 

Abençoado Profeta  disse: aquele que visitar 

um paciente que não está a beira da morte e proferir estas 

palavras 7 vezes, Allah  vai curá-lo dessa doença: 

Isto é, Peço a Allah para que cure, o mais excelente e o 

proprietário da grande Arsh. 
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7 Pérolas Madani de Visitar Doentes 

1. É sunnat visitar um paciente. 

2. Sabendo que se fores visitar um paciente, ele não vai 

gostar; então não deve visitar sob estas condições. 

3. Se alguém visitar um paciente e notar que seu estado è 

crítico, ele não deve divulgar ao paciente que está em 

estado crítico, também não deve acenar a sua cabeça, 
fazendo indicação que o paciente está grave. 

4. As coisas que ele gosta devem ser faladas na frente dele. 

5. Informe-se sobre a sua saúde. 

6. Não coloque a mão na cabeça, a menos que ele o deseje. 

7. É igualmente autorizado a visitar um transgressor, porque 

visitar pacientes é um dos direitos do Islaam e um 

transgressor também é um muçulmano.  

 

Doença e Mentira 

Queridos irmãos Muçulmanos! Ai de mim! É uma era muito 
difícil; Muito poucas pessoas criam a mentalidade de evitar 

falar mentiras, que é Haraam e um acto que leva ao inferno. 
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Elas não possuem temor por Allah , não sentem vergonha 

perante ao Mustafa Amado , e nem tem medo 

do tormento da sepultura e do inferno, parece que a mentira 

está dominando toda parte. Acredite em mim, se alguém que 

está doente ou cuida de uma pessoa doente, um paciente ou a 
pessoa que pergunta da sua saúde, parentes, amigos vizinhos, 

quem quer que observemos proferindo mentiras persistentemente. 
Como este livro é sobre a doença, portanto, para a melhoria da 

Ummah, alguns exemplos de mentiras que são ditas sobre a 

doença são apresentados com títulos distintos:

Seis Exemplos Sobre doenças Menores e Graves 

O tipo de hipérbole normalmente utilizado apenas é considerado 

ser uma hipérbole sem tomar o seu verdadeiro sentido, portanto, 
não está incluído na mentira. Por exemplo, dizer que eu vim ao 

seu encontro mil vezes ou eu já disse isso a você mil vezes. 

Aqui, o número de “mil vezes” não significa um mil como tal, 
mas sim significa dizer muitas vezes. Esta palavra não será 

usada, quando alguém veio apenas uma vez ou dito apenas 

uma vez e, se alguém veio apenas uma vez e disser que eu vim 
mil vezes, então ele é um mentiroso. 
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Às vezes, ao falar sobre a doença, tais hipérboles são usadas 

normalmente para descrever uma doença. Por exemplo, para 

falar sobre alguém que esta um pouco doente: "Ele está 

gravemente doente" é uma mentira. 

Se alguém não assistiu o Ijtima 'devido a qualquer outra razão, 

e por acaso ele também ficou um pouco doente, mas apesar de 

não ausentar-se devido a tal doença, disser: ‘Eu estava 

gravemente doente, é por isso que não pude comparecer'. Esta 

Frase contém duas mentiras pecaminosas! 

(a) A doença menor foi mencionada como uma doença grave,  

(b) ter mencionado a doença como a razão da ausência, 

embora fosse algo diferente. 

Da mesma forma, se alguém sofre de uma febre ligeira e dizer: 

'Eu tive febre tão alta que não consegui dormir a noite inteira". 

Se alguém é convidado a fazer algo, então apesar de estar um 

pouco cansado apenas, só que para se livrar dessa tarefa, ele 

disser: "Estou muito cansado, peça outra pessoa para fazer este 

trabalho". No entanto, se ele simplesmente tiver dito: 'Estou 

cansado' não é um mentiroso. 

Se alguém tem uma pequena dor, mesmo assim, ele diz: "Eu 

tenho uma dor aguda nas pernas '. 

Da mesma forma, para evitar participar na audiência no 

tribunal, se alguém mencionar sua doença menor como uma 
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doença grave: por exemplo, dizendo que sua veia do coração 

esta bloqueada; ele pode ter um ataque cardíaco, etc. 

Exemplos de Respostas Virtuosos Apesar de 

Sofrimentos 

Questões formais que são frequentemente colocadas após 

perguntar sobre a saúde de alguém. Por exemplo, como você 
está? Está tudo bem? Você está bem? Como vai você? Como 

está sua saúde? Conte-me sobre a sua saúde? Você está 

absolutamente bem? Você está preocupado com alguma coisa? 
etc… isto tem sido notado normalmente naquele que 

simplesmente fala para manter uma conversa. Na realidade, ele 

não tem nenhuma preocupação com a saúde da pessoa que ele 
está perguntando. Agora se a pessoa que está sendo 

perguntada, está doente, sofrendo de tensão, em dívida e 

pasando por vários problemas, começa a falar sobre suas 
doenças e sofrimentos e arrola uma lista de suas preocupações, 

em seguida, a pessoa que fez a pergunta pode estar em apuros 
pessoalmente! Portanto, aquele que é questionado sobre sua 

saúde, com a intenção de expressar gratidão para com Allah 

para seus vários favores por exemplo, imaginando o 

tesouro do Iman (fé) que lhe foi concedida, a honra de estar no 
Ummah sagrado do Santo Profeta , pode 

ganhar a recompensa respondendo assim:
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1.

2. (isto e graças Allah em todas as 

circunst ncias.)

3. Eu tenho um grande favor de Allah sobre mim. 

4. Eu tenho grande bênção deAllah sobre mim, etc. 

Similarmente, considerar os próprios problemas como 
sendo críticos em comparação com os favores concedidos 

por Allah , pode-se dar a qualquer uma das quatro 

respostas acima mencionadas, com a intenção de expressar 

gratidão a Allah  ou esperando a sua bênção com a 
Sua misericórdia. Lembre-se! Enquanto estiver sofrendo 

com a doença, se alguém - sem uma isenção shar'i - 

pronuncia � , ’ ‘ou dizer’ Allah 

tem me abençoado ‘ou qualquer outra frase 

semelhante, dando a impressão de que ele está se 

recuperando da doença que está sendo questionado, 

apesar de estar doente, isso é uma mentira pecaminosa. 

9 Exemplos de Mentiras em Resposta à Pergunta de 

Alguém Sobre a sua Saúde 

Se alguém é perguntado: Como você está? Apesar de estar 
doente, por vezes, respostas do género são concedidas: 
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1. Estou bem. 

2. Estou bastante melhor. 

3. Estou absolutamente melhor. 

4. Minha saúde é de primeira classe. 

5. Minha saúde é do nível A. 

6. Não sinto nenhuma dor. 

7. Eu estou bem. 

8. Não há nenhum problema. 

9. Estou absolutamente saudável. 

As 9 respostas acima mencionadas dadas por um paciente são 

mentiras pecaminosas. No entanto, se o paciente tem qualquer 

evidência verdadeira de segurança ou intenção correcta, então 
ele pode ser salvo do pecado, no entanto, sem qualquer 

intenção, acima mencionadas ou semelhantes a estas, falsas 

respostas são dadas. Se uma pessoa pode esquecer a sua 
doença, como, por vezes, devido ao alívio temporário, esquece 

o mesmo, portanto, em tal estado 'Eu estou bem' etc. Se disse 

isso não é um pecado. Além disso, considerando a doença sem 
valor a ser mencionada, ou estar ligeiramente doente ou a 
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doença é quase curada, se alguém disser 'Eu estou bem', não há 

mal nisso. No entanto, em tais ocasiões proferindo frases como 

‘Eu estou absolutamente ok’,‘minha saúde é de primeira classe. 

‘Eu sou um A’ não há Nenhum problema, porém outras 

palavras semelhante a estas serão consideradas mentiras 
pecaminosas. 

Uma Intenção de Proferir  

Se alguém perguntar sobre a saúde de um paciente e o paciente 

responder espontaneamente, sem qualquer intenção: ' , 

não há mal nisso. Ou se ele pronunciar, não no sentido de  
estar ‘bem’ tendo em mente a sua doença, mas com a  

intenção de agradecer a Allah  em todas as circunstâncias; 

 � ’, ou seja, (graças a Allah em todas as 

circunstâncias), não é uma mentira, mesmo nesta condição. 

13 Exemplos de Mentiras Proferidas para Consolar 

Pacientes 

(Algo que contradiz a verdade, é mentira.) 

As frases abaixo mencionadas podem ou não ser mentiras; 

similarmente com a Shari’ah pode ou não permitir que 
profiram-se estas frases, por isso, se uma pessoa profere estas 

frases, não devemos pensar nela como um pecador, no entanto, 
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no momento de proferir tais sentenças devemos cuidar da 

veracidade da declaração e nossa intenção. Um exemplo é 

citado para compreender: Um homem comeu alimentos 
gordurosos (oleosos) na nossa frente e disse para outra pessoa 

abstenha-se de (alimentos gordurosas), assim sendo não é 

necessário que digamos esta ser uma mentira, pois que o seu 
médico pode ter aconselhando-lhe a comer esse tipo de 

alimento uma vez por mês, ou no momento de proferir a 

sentença, o locutor pode não ter tido a atenção na comida. Da 
mesma forma, pode haver muitas probabilidades e 

especulações nas frases restantes. 

1. , Você é muito tolerante (ou corajoso). 

2. Você tem sofrido muito, mas nunca pronunciou mesmo 
uff  [ demonstrando dor física ou mental ] ". 

3. Você sempre foi paciente. 

4. wau! Você aparenta estar bem. 

5. , Agora você está absolutamente bem! 

6. Você não aparenta estar doente! 

7. A sua doença se foi! 

8. Não! Não! Nada aconteceu consigo. 
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9. Parabéns! Todos os seus relatórios estão limpos. 

10. Apesar de estar ciente da perigosidade da doença diz o 
seguinte: "Não há nada a temer, os médicos assustam [os 

pacientes] sem qualquer motivo". 

11. Certa pessoa ou fulano-X, também sofreram com doença 

do género mas recuperaram em dois dias, você também vai 

recuperar em breve (a pessoa a que se refere, não existe no 

mundo real). 

12. Afirmando deliberadamente assegurar na pulsação do 

pulso do paciente que sofre de uma febre alta: "Não irmão, 

não! Você não tem febre '. 

13. Não obstante, a não confirmação pelo coração, 

simplesmente para consolar uma pessoa seriamente 

doente dizendo: '  irmão!Você perdeu a coragem pelo 

sofrimento desta pequena doença! ' 

13 Exemplos de Mentiras Contadas por Pacientes 

(Algo que contradiz a verdade, é mentira.) 

1. Afirma quando tem temor de sofrer de câncer: "Eu não 

me importo com a minha doença, mas estou preocupado 
com meus filhos.’ 
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2. Eu não posso suportar estas contas; Eu não posso pagar as 

despesas do tratamento (embora ele tenha guardado 

muito dinheiro). 

3. Apesar de ser capaz de pagar [as despesas do tratamento], 

para ganhar a simpatia das pessoas, proferindo: 'Eu não 

tenho dinheiro para comprar comida, então como posso 

obter dinheiro para o tratamento' 

4. Estou completamente em uma dieta restrita (mas quando é 

convidado em algum lugar, ele está lá em primeira 
instância). 

5. Doutor! Estou tomando os meus medicamentos 

exactamente na hora (embora não esteja tomando seus 
medicamentos frequentemente). 

6. Um diabético afirma: 'Eu nem sequer gosto de doces " 

(embora ele não se abstêm de comer doces). 

7. Resposta de um homem gordo quando lhe aconselhado 

na redução de peso: 'Estou tomando muito cuidado da 

minha dieta " (embora seja Karhaayi Gosht (um tipo de 

prato de carne) ou frito Gosht (prato asiático), 

refrigerante ou gelados, Qawrmah ou Biryani, tortas ou 
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Samosa, em suma tudo o que é trazido à sua presença não 

é poupada!) 

8. Apesar de estar ciente da doença diz: 'Eu estou bem'. 

9. ‘Eu não estou doente.’ 

10. Depois de fazer muitas queixas, diz: ‘Eu permaneci 

paciente' (Esta será uma mentira pecaminosa somente 

quando alguém esta ciente da paciência em sua mente.) 

11. Apesar de ter uma dor severa, diz: ‘Não! Não! Eu não 

tenho nenhuma dor!’ 

12. ‘Eu não estou preocupado com a doença, mas sinto-me 

triste com a perda do meu tempo.’ 

13. Apesar de ter um tratamento gratuito concedido por um 

hospital de caridade diz: 'Eu paguei todas as despesas para 

o tratamento; ninguém se ofereceu em me ajudar até 
mesmo uma mera formalidade ". 
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Quatro tratamentos espirituais de febre 

1. Alguém que esta sofrendo de febre deve recitar 

( ) abundantemente 

2. Se a febre é devido ao clima quente, escreva (ou obtenha-o 

escrito  ) 47 vezes, revestindo-o por um 

plástico e depois costura-o em couro ou rexene (Ré tipo 
de tecido)  ou um pano e, em seguida, use-o em torno do 

pescoço febre vai passar. . 

3. Escreva ou obtenha por escrito 3 vezes, revista-o 

em plástico em seguida, costure em couro ou rexene (Ré 
tipo de tecido) ou um pano e, use-o em torno do pescoço 

tanto amarando em torno do braço, todo o tipo de febre 

vai embora.  

4.  Escreva  30 vezes em um pedaço de papel 

e, em seguida, coloque-o em uma garrafa de água; em 

seguida, o paciente devera beber a água três vezes por dia. 

, febre vai embora; Se necessário mais água 
também pode ser adicionada. (Duração do tratamento: 

Até recuperação) 
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O Tratamento Espiritual para a Febre Incurável pela 

Medicina (ou Medicamentos) 

5. Durante o tratamento, o paciente deve usar roupas de 

algodão (a roupa não deve ser feita de poliéster ou outras 

linhas artificiais). Agora, quem souber recitar o Alcorão 
Sagrado correctamente deve recitar Sura Al-Qadr 21 vezes 

depois  estando no estado de 

Wudu, recite alto de modo que o paciente possa ouvir; ele 

deve soprar sobre o paciente, bem como a água contida na 
garrafa. O paciente devera beber esta água de vez em 

quando. Fazer isso até três dias consecutivos. , 
febre vai embora. 

Dois Tratamentos Espirituais para Alguém que não 

Conseguem Dormir (Que sofre de insónia) 

6. Aquele que não consegue dormir devido a qualquer dor 

etc  deve ser recitado abundantemente perto 

dele,  ele vai cair no sono. Além disso, o 

paciente vai se recuperar logo pela misericórdia de Allah 
. (Por favor, tome cuidado para que a voz da 

recitação não atinja o paciente. 
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7. 7. Se você não consegue dormir, recite  11 

vezes e soprar sobre si mesmo,  caíras no 

sono. 

Três Tratamentos Espirituais para Mordidas de 

Animais e sua Protecção 

8. A parte onde um animal venenoso tiver mordido, mova o 

dedo em torno desse ponto, recitar 7 vezes 

 de um só fôlego, e depois sopre nele,  

o efeito de veneno vai embora. 

9. Escrever ou obter  escrito 11 vezes e, em 

seguida, dar o banho a criança imediatamente após a sua / 

seu nascimento faze-lo (a) usar, , ele / ela 
permanecerá protegido de animais perigosos e disenteria. 

10. Se um cão começa a latir e atacando no caminho, recite 

 três vezes, , o cão vai 

tranquilamente voltar. 
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Três Tratamentos Espirituais para Má Influência de 

Génios (Jinns) 

11. Aquele que recitar  21 vezes na 

hora de dormir à noite, naquela noite, ele vai ficar salvo 

de qualquer tipo de inesperado (ou seja, a acontecer de 

repente) acidentes, ataques de maldade humana / travesso 

e jinns tanto quanto morte súbita, . 

12. Aquele que é possuído por um espírito maligno deve 

abundantemente invocar  , , 

espírito do mal vai embora. 

13. Escrever ou obter  escrito 41 vezes e, em 

seguida coloque revestido no plástico, costure-o no couro/ 

pano ou amara-o também em torno do braço ou use-o em 

torno do pescoço.  efeitos maléficos vão 
embora. 

Se Algo o Perturba Durante o Sono ou ... 

14. Se alguém é incapaz de dormir, tem pesadelos, sente 
pressão do peso durante o sono ou se sente como se 

alguém está a pressioná-lo, deve fazer esta prática 

regularmente no momento do sono: Esticando ou abrindo 
as palmas de ambas as mãos, recitar todos os três Quls 

(Sura Al-Ikhlas, Sura Al-Falaq, Surata An-Naas) uma vez 
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cada e, em seguida, soprar sobre elas, de seguida, passar as 

mãos em todo o corpo, incluindo a cabeça, rosto, peito e 

afrente e atrás, partes que você pode esticar as suas mãos. 
Em seguida, repita a mesma acção segunda e terceira vez. 

 você vai ver o seu benefício. Além disso, 
também pode fazer esta prática para proteger-se contra os 

génios, magia e desastre. 

Dois Tratamentos Espirituais para Magia 

15. Depois de recitar ( 101 vezes, sopre sobre a 

pessoa que está sob o feitiço, ou escreva o mesmo em um 

pedaço de papel, em seguida, coloque o papel na água e 

faça a vítima beber,  o efeito da magia vai 

embora. 

16. Meça 11 fios de algodão de cor azul do céu começando da 

cabeça aos pés do paciente; dobre estes 11 fios duas vezes, 
agora faça um nó frouxo na parte superior dos fios, em 

seguida, recite Sura Al-Falaq uma vez e soprar sobre este 

nó e amarre-o imediatamente. Da mesma forma, depois 
de fazer 11 nós, colocar os fios em brasas. (Podem-se 

queimar após colocá-los em um forno etc., ou em cima do 
fogão a gás.) 
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Se a pessoa estiver sob o efeito de magia, um cheiro 

desagradável emanará. Faça esta prática uma vez por dia, 

enquanto cheiro permanecer. , a má influência de 
magia vai embora. 

Dois Tratamentos Espirituais para Paralisia e 

Paralisia Facial 

17. Escreva  11 vezes em um prato novo e depois 

beba água nele,  livrar-se-á da paralisia facial. 

18. Recitar  100 vezes na hora de dormir, vai proteger 

da actividade maliciosa de Satanás, paralisia e paralisia 

facial, . 

Remédio Caseiro para Paralisia Facial 

Compre Miolo de Mukorossi (a partir da loja de venda de 

medicamentos tradicionais) de acordo com a necessidade e, 
em seguida, esmague-o; põe mel puro e fazer comprimidos 

igual ao grão-de-bico; tome cada comprimido de manhã e a 

noite diariamente com chá de leite morno. , 
usando por alguns dias ou algumas semanas ou alguns meses, 

o paciente vai se recuperar. 
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O Tratamento Espiritual de Hepatite 

19. Recite ou peça para que o Sura Quraysh seja recitado 21 

vezes depois de ter recitado  

sempre (com Darud-'Alan-Nabi 11 vezes antes e depois 

dele); soprar sobre a água de Zam Zam ou a água que 

contém algumas gotas de água de Zam Zam e depois 

beber diariamente, de manhã, a tarde e a noite.

, a recuperação será alcançada dentro de 40 dias. 
(Apenas soprar na água uma só vez é suficiente; a gua 

pode ser adicionada de acordo com a necessidade.) 

Quatro Tratamentos Espirituais para Icterícia 

20. Se uma criança sofre de icterícia, ela devera usar uma 

cebola em que foi soprada após recitar a Surata Al-Fatiha 

21 vezes com)   ele 

vai se recuperar. 

21. Escreva o Sura Al-Bayyinah; fazer o seu amuleto e depois 

deve ser usado pelo paciente em seu pescoço.
, icterícia vai embora. 

22. Depois de recitar o seguinte verso abençoado 101 vezes 
soprar na água e, em seguida, fazer o paciente beber, 

, será extremamente eficaz ao paciente: 
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23. Recite 300 vezes e, em seguida, soprar em água; 

dar ao paciente durante 21 dias, , ele vai se 
recuperar de icterícia. 

Dois Tratamentos Espirituais para Dor de Dente 

24. Depois de recitar o seguinte abençoado verso do Surat 

Yaseen, sopre em seu dedo e, em seguida, esfregue-o em 

seus dentes,  a dor passara: 

25. Escreva ou obtenha  por escrito, 7 vezes, em um 

pedaço de papel; dobrar o papel (revesti-lo de plástico é 

melhor) como um amuleto e pressione-o debaixo do 

molar,  a dor do molar desaparecerá. 

Remédio Caseiro para Dor de Dente 

Se as gengivas estiverem a doer ou inchadas ou escorrendo pus 

a partir delas, assim sendo, aqueça cerca de 5 gramas de sal em 
um copo de água; quando o sal dissolver-se em água, deve ser 
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esfregado nos dentes e gengivas; se as gengivas estiverem a 

doer ou inchadas ou escorrendo pus  ficarão 
melhor. 

Remédio Bastante Efectivo para Dor de Dente 

26. Se alguém tem dor de dente aguda, ele deve recitar Sura 

Quraysh 21 vezes no estado de Wudu e depois soprar no 

sal. Esfregue o sal no dente e coloque-o entre os dentes. 

Faça duas ou três vezes por dia,  ficará 

melhor. 

O Tratamento Espiritual para Pedra na Vesícula e 

Bexiga 

27. Escreva ( 46 vezes em papel comum; lave-o 

com água e depois beba, , a pedra na vesícula 
e bexiga vai sair em pequenas partículas. (Duração do 

tratamento: Até recuperação) 

Tratamento de Pedra nos Rins e Vesícula Biliar com 

Papaia Verde 

Use o sal branco ou preto na papaia verde e espalhe um pouco 
de pimenta preta nela; coma (aproximadamente 10 gramas) 
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três vezes por dia depois de mastigar bem. Se tiveres 

dificuldades em mastigar, podes moer primeiro. a 
pedra no rim e da vesícula biliar vai sair. 

Não comer em grande quantidade porque pode ser pesado, e 
sua digestão é lenta (embora ele ajuda outras coisas no 

processo de digestão rápida). 

Três Tratamentos Espirituais para Doenças Renais e 

Urinárias 

28. Se alguém precisa de urinar frequentemente em pouca 
quantidade, ele deve escrever este verso abençoado ou 

obtê-lo por escrito [sobre um pedaço de papel] e, em 

seguida amarrá-lo ao redor do braço ou usá-lo em volta 

do pescoço,  a cura será concedida: 

29. Recite Surah Alam Nashrah 7 vezes depois 

 todo momento e Darud-'Alan-Nabi uma 

vez antes e depois dele, soprar [sobre a área afectada], 

 a dor nos rins irá embora. 
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30. Se a pessoa urina em pouca quantidade, devido a uma 

doença renal ou se houver uma irritação ou picadas ao 

urinar e nenhum medicamento é eficaz, deve no estado de 
Wudu recitar Sura Alam Nashrah 11 vezes depois 

 cada vez e soprar na água da 

chuva, em seguida, beber três goles dessa água 4 vezes por 

dia (antes do pequeno almoço, no Zuhr, após 'Asr e no 
momento de dormir). Recitar sempre Durud-e-Ibraheemi 

7 vezes antes de beber  a doença renal e 
irritação ao urinar etc, serão curados. 

Prescrição Médica para Doenças Renais 

Use 3 gramas de soda doce com água todos os dias nas manhãs 

(com a permissão do médico), beba muita , tanto quanto 

puder, estando sedento ou não. , você vai se 
recuperar em 11 dias. Se for uma doença crónica, continue este 
tratamento por 41 dias. 

O Tratamento Espiritual de sangramento urinário 

31. Às vezes o sangue sai na urina devido a uma pedra na 
bexiga ou nos rins ou por comer coisas frequentemente 

quentes de natureza. Além disso, o uso excessivo de 

pimenta vermelha em pó também produz sensação 
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ardente ao urinar. O paciente deve evitar coisas quentes 

(picantes) efectivamente e pimenta vermelha em pó. 

Recitar três vezes o verso abençoado abaixo mencionado, 
juntamente com Durud-'Alan-Nabi três antes e depois, a 

cada duas horas e soprar na água, em seguida, beber. 

(Duração do tratamento: Até recuperação.) 

O Tratamento Espiritual para Umbigo 

32. Escrever ou obter por escrito em um pedaço de papel no 

estado de Wudu e revesti-lo de plástico. Em seguida, 
costurá-lo em um pedaço de tecido, etc., e em seguida, 

amarre no umbigo de forma que não deve deslizar abaixo 

do umbigo,  ir  recuperar: 
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Dois Tratamentos Espirituais para Emissão Nocturna 

33. Recite Surah Nuh uma vez antes de dormir e sopre sobre 

si mesmo. , a emissão nocturna não irá 
ocorrer 

34. Crie o hábito de escrever na hora de dormir no 

local do coração com o indicador,  estará 
seguro desde a entrada de Satanás, tanto a emissão 

nocturna. 

3 Tratamentos Espirituais  para Doenças Oculares

35. Se a visão tornou-se fraca, recite  41 vezes e sopre 

na gua, em seguida esfregue essa gua nos olhos. (duração 

do tratamento: até a recuperação.) 

36. Se a visão ficou fraca ou a perdeu, recite) 

 41 vezes com Durud-'Alan-Nabi uma vez 

antes e depois dela, em seguida, coloque água em ambas 
as mãos sopre nela e passe-as pelo rosto e esfregue nos 

olhos, , será beneficiado. (Duração do 
tratamento: 7 dias consecutivos) 
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Pérola Madani: Antes de colocar a água no rosto, estenda um 

pedaço de pano limpo etc, para que a água soprada não possa 

ser desonrada. 

37. Recite três vezes depois de cada 

Salah e sopre em um dedo e, em seguida, passe-o nos 

olhos. Faça esta prática em toda a sua vida. , a 
fraqueza da visão vai fugir; Além disso, um será salvo de 

cataratas branca e preto (uma doença dos olhos). 

O Tratamento Espiritual para Dor de Ouvido 

38. Recite 21 vezes (com Durud-'Alan-Nabi 3 vezes 

antes e depois) e em seguida, sopre em ambos os ouvidos 

do paciente.  a dor vai diminuir. (Duração do 

tratamento: Até recuperação)

Tratamento Espiritual do Frio e Gripe 

39. Recite Surata Al-Fatiha três vezes depois de 

( cada vez com Durud-'Alan-Nabi 

três vezes antes e depois) e soprar o paciente durante três 

días , ele vai se recuperar do frio e da gripe. 
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O Tratamento Espiritual do Batimento Cardíaco 

Rápido 

40. Recite ou obtenha o seguinte abençoado versículo do 

Surah Yaseen recitado 101 vezes com Durud-'Alan-Nabi 

três vezes antes e depois e, em seguida, sopre em algo 

consumível; coma ou beba essa coisa, ir  se 

recuperar. (Duração do tratamento: Até recuperação) 

O Tratamento Espiritual para Buracos no Coração 

41. Recite  75 vezes, em seguida, sopre no peito 

da criança que têm buracos em seu coração, ou paciente 

que sofre de nervosismo, doenças cardíacas e as doenças 
pulmonares. Pela graça de Allah , isto será eficaz para 

esses pacientes. 

Três Tratamentos Espirituais para mau-olhar 

42. Recite 60 vezes, e depois sopre [para o 

paciente], , a influência maliciosa do mau-
olhar desaparecerá. 
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43. O h bito de recitar antes de comer 

qualquer coisa proteger-lhe-  do mau olhar, .

O Tratamento Espiritual para Mau-Olhar e Dor 

44. Escrever ou obter  por escrito 786 vezes em 

um pedaço de papel, coloque-o em um plástico depois de 

envolvê-lo como um amuleto e depois costurá-lo, quer em 
couro ou um pedaço de pano etc. Amarrá-lo no braço ou 

usá-lo em torno do pescoço. , a influência 
maliciosa de mau olhar vai desaparecer. Se alguém tem 

uma dor nos braços e pernas, , este amuleto 
também é eficaz para ele.

Para Protecção das Crianças Contra Mau-olhar e 

Todo Tipo de Travessuras/Maldades 

45. Recite Surata Al-Fatiha, Sura Al-Ikhlas, Sura Al-Falaq e 
Surah An-Naas com Durud-'Alan-Nabi três vezes antes e 

depois com  todas vezes no estado 

de Wudu e, em seguida, sopra (no corpo das) crianças. 

, as crianças vão permanecer salvas de serem 

vítima de mau-olhar etc. (Isto é para ser praticado duas 
vezes por dia, ou seja, na parte da manhã e à noite todos 

os dias.) 
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Três Tratamentos Espirituais para Epilepsia 

46. Recite  66 vezes diariamente e sopre no 

epiléptico.  ele vai melhorar. Além disso, este 
tratamento também é eficaz para a febre, resfriado, gripe, 

a tosse, para qualquer tipo de dor e doenças oculares. 
(Duração do tratamento: Até recuperação) 

47. Recite 40 vezes em um só fôlego, soprar no 

ouvido da pessoa que sofre de crises epilépticas, 

 ele vai ficar consciente imediatamente. 

48. É altamente eficaz soprar no ouvido do epiléptico após 

recitar Sura Ash-Shams com . 

Tratamento Espiritual para Queda de Cabelo 

49. Recite Surah Al-Layl 41 vezes depois do

 todo momento no estado de wudu, e depois sopre 

na garrafa de mostarda ou óleo de coco; faça massagem 
com este óleo na hora de dormir a queda de cabelo ir  

parar após massagear por alguns dias, . É 
também benéfico para manter barba de modo a não cair. 

(pode adicionar outro óleo no mesmo frasco se 

necessário.) 
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Remédio para se Livrar da Calvíce 

Misture uma colher de mel e meia colher de canela em pó com 

azeite e em seguida, aplica a mistura sobre a calvície. Depois de 
usar esta mistura continuamente por algum tempo 

 novo cabelo vai começar a crescer. 

O Tratamento Espiritual de Inchaço 

50. Se qualquer parte do corpo estiver inchado, escreva ou 

obtenha  escrito 67 vezes em um pedaço de 

papel e mantê-lo consigo ou usá-lo depois de fazer o seu 

amuleto,  inchaço irá esvanecer. 

Remédio Espiritual para Doenças Fatais 

51. Escreva ou obtenha escrito o 76 vezes num 

pedaço de papel etc., coloque na agua de Zam Zam, e 

beba,  permanecerá salvo de doenças fatais. 

Tratamento Espiritual para Dor de Costas 

52. Recite Surah Al-Fatihah 41 vezes com

 sempre entre o Sunnah e Salat-ul-Fajr. (Duração do 
tratamento: até a recuperação.) uma pessoa disse: 
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‘ , eu fazia esse tratamento espiritual, por isso 

que a minha dor nas costas passou.’ 

Cinco Tratamentos Espirituais para a Enxaqueca e 

dor de Cabeça 

53. Recite  e depois sopre na cabeça, a 

dor vai cessar. O mesmo se escrito num pedaço de papel e 

fazer-se um amuleto amarrar o mesmo ao redor da 

cabeça,  será benéfico. 

54. Recite 11 vezes, e em seguida, sopra [na cabeça]. 

Recite similarmente 3 a 7 ou 11 vezes e depois sopra, 

, antes de completar 11 vezes, a enxaqueca irá 
embora; este remédio também é eficaz para dor de cabeça 

. 

55. Recite 65 vezes depois de Salat-ul-'Asr e sopre 

na cabeça, pela graça de Allah Todo-Poderoso, a 

enxaqueca e dor de cabeça vai embora. 

56. Colocar um grão de sal sobre a língua, beba um copo de 

água depois de 12 minutos. Não importa quão grave seja a 

dor de cabeça é,  ele vai cessar. (Os que 
sofrem de pressão arterial elevada, não devem tomar este 
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tratamento como a utilização de sal é prejudicial para 

eles.) 

57. Recite o seguinte Du'a 3 ou 7 vezes colocando a mão sobre 

a cabeça do paciente e soprar na cabeça , ele 
vai ficar curado: 

O Tratamento Espiritual para Dor de Cabeça, 

Tontura e Fraqueza Mental. 

58. Aquele que tem uma dor de cabeça ou se sente vertigem, 

colocando a mão no local da dor e recitar: 

7 Vezes e soprar na cabeça. Irmã muçulmana deve segurar o 

ponto da dor pessoalmente, e seu Mahram ou marido pode 

recitá-lo e soprar em sua cabeça. Pergunte ao paciente sobre a 
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dor. Se a dor persistir, o mesmo pode ser repetido. Fazê-lo 

algumas vezes,  a dor de cabeça irá embora e a 
fraqueza mental será removida, mas é essencial para a fraqueza 

mental que esta prática seja feita de forma contínua, durante 

sete dias continuamente. Em um tempo fixo (por exemplo, 
diariamente, às 12 horas). 

Para Transitar nos Exames Religiosos 

59. Para o sucesso no exame, o estudante de Madrasah deve 

recitar Sura Al-Ikhlas 16 vezes com

após cada sualat no estado de Wudu, e depois fazer Du'a 

a Allah para o sucesso no exame. , ele 
será bem-sucedido. Esta prática também é útil para o 
sucesso em uma entrevista para conseguir um emprego 

admissível seja no país ou no exterior, , 

Dois Tratamentos Espirituais para Problemas, 

Doenças e Desemprego 

60. Recite estando sentado ou em pé, andando ou 

vagando no estado de Wudu, , a salvação de 
doenças e problemas será alcançada e o sustento irá 

aumentar. 
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61. Paciente crónico deve sempre recitar , Allah 

o abençoará com a saúde. 

Para Fazer Marido Tornar-se Justos e Cumpridor de 

Salah 

62. Se um marido é vítima de maus hábitos e discussão e 

passa o tempo todo em casa, a mulher deve recitar 11 

vezes Sura Al-Fatihah com todas 

vezes em seguida, soprar em água e, dar de beber o 

marido, , o marido se tornará justo (não só 
marido, mas ninguém deve saber sobre esta prática, caso 

contrário, devido ao mal-entendido poderá causar um 
problema). Quando ela tiver oportunidade, ela poderá 

fazer este processo; água em que recitou-se pode se 

adicionado em outra água, e além do marido, qualquer 
um de entre os membros da família pode beber da água; e 

quando fôr necessário pode adicionar outra gua no 

recipiente não tem problema. 

Quatro Tratamentos Espirituais de Câncer 

63. Recite Surata Maryam com Durud-e-Ibraheemi 11 vezes 
antes e depois, sopre sobre a água; podes adicionar outra 

água se necessário. O paciente deve beber esta água o dia 

todo; fazer esta prática durante quarenta dias sem 
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qualquer interrupção,  o paciente será 

curado. (Qualquer outra pessoa também pode soprar na 
água depois de recitar e fazer o paciente beber.) 

64. Recite o seguinte verso abençoado 2022 vezes (com 
Durud-'Alan-Nabi 11 vezes antes e depois) e sopre no 

paciente com câncer; sopre sobre água e medicamentos e 

dê-lhe para beber,  será extremamente 
benéfica (Duração: Até recuperação): 

65. Recite 100 vezes no estado de Wudu por 7 dias 

(com Durud-'Alan-Nabi 11 vezes antes e depois) e soprar 

o paciente padecendo de câncer; Se existir uma ferida, 

sopre nela. Se a ferida do câncer estiver dentro do corpo 
ou em Satr, sopre sobre o pano no local da ferida. Se a 

ferida é visível no corpo, sopre no óleo de mostarda, e o 

paciente pode continuar a aplicar o mesmo óleo em sua 

ferida , a ferida vai cicatrizar e o câncer será 

removido. 

66. Independentemente do tipo de cancro, cozinhar 100 
gramas de açafrão-da-India ou gengibre bem em um 
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azeite 1 kg e, em seguida, peneirá-lo. O doente deve tomar 

20 gotas após cada refeição e, em seguida, beber água 

morna. , ele vai melhorar. 

Coma Pistácios Todos os Dias e Proteja-se Contra o 

Câncer 

De acordo com uma pesquisa recente, comer pistácios em uma 

quantidade média diária reduz o risco de câncer de pulmão e 
muitos outros tipos de câncer. De acordo com a investigação 

levada a cabo por um trabalho da 'American Association' sobre 

o câncer, pistácios contêm um tipo especial de vitamina E 
através do qual o doente poderá desenvolver um sistema 

imunológico muito forte contra muitos tipos de cancros, 

incluindo o cancro do pulmão. 

Quatro Awraad (Invocações) para Fortalecimento da 

Memória 

67. Colocar a mão direita sobre a cabeça e recitar 11 

vezes após os cinco Salahs.  

68. Recite  três vezes antes de dormir e 

sopre em três amêndoas; comer uma amêndoa de cada 
vez, uma nesse momento, a segunda na parte da manhã 
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com o estômago vazio e uma terceira na parte da tarde. 

Os pais, depois de fazer conforme prescrito, também 

podem dar aos seus filhos para comer. (Duração: 21 dias) 

69. Depois de recitar 564 vezes fazer Du'a a Allah 

para a facilidade de memorizar do Alcorão Sagrado; 

mantendo-se neste esforço  Alcorão Sagrado 
será memorizado. 

70. Escreve ) uma vez em um pedaço de papel; fazer 

um amuleto e depois amarrá-lo ao redor do braço ou usá-

lo em volta do pescoço;  você vai se recuperar 
da doença da amnésia (doença do esquecimento). 

71. Recite  sete vezes e recite 'Sura Alam Nashrah' 21 

vezes com todas vezes e soprar na 

água; uma criança ou pessoa idosa com uma memória 

fraca deve ser dado de beber. , a memória se 
tornará forte. 

Amor entre Marido e Esposa 

72. Se a mulher ama menos o seu marido, o seu marido deve 

recitar  101 vezes por dia depois do Salat-ul-‘Asr 

no estado de Wudu (com Durud-‘Alan-Nabi três vezes 
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antes e depois) manter um pedaço açúcar cristalizado na 

boca e, em seguida, imaginando sua esposa e soprar em 

seu peito. Se marido ama menos, então a mulher pode 

fazer a mesma coisa. , ambos vão começar a 

amar-se mais. 

(Esta prática é apenas para o amor de marido e mulher e 

tem de ser feito em segredo, nem marido nem esposa deve 
dizer o outro e ninguém mais deveria estar ciente disso, 

porque pode surgir um problema devido a mal-

entendidos.) 

 

O Tratamento Espiritual para a Memória Fraca de 

Criança 

73. Recite ou obtenha recitado 786 

vezes (com Durud-'Alan-Nabi três vezes antes e depois 
dele) e soprar em uma garrafa de água; a criança deve ser 

dada água de beber diariamente de manhã em jejum antes 

de dormir; adicionar outra água para ele, se necessário. 

, o cérebro vai funcionar melhor. (Duração: 

Até que o resultado necessário.) 
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O Tratamento Espiritual para Apendicite 

74. Recite Ayat-ul-Kursi 11 vezes e 7 vezes (com 

Durud-'Alan-Nabi três vezes antes e depois) e sopre em 
um grão de sal; coloque-o em água e beba. Faça isso três 

vezes por dia.  A apendicite vai embora. 

O Tratamento Espiritual para Ataque Epiléptico 

75. Recite os seguintes versos três vezes e sopre no paciente 

, ataque epiléptico vai parar: 

Tratamentos Espirituais para Mau-olhar 

76. Recite Sura Al-Kawsar uma vez e sopre na face direita de 
uma criança. De seguida, recite uma segunda vez o Sura 

Al-Kawsar e sopre na face esquerda e a terceira vez sopre 

na testa,  a influência do mau olhar vai 
embora. 
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(No início, Durud-'Alan-Nabi três vezes, uma vez ’ ‘e 

completa ’ tem de ser recitado antes da Sura Al-Kawsar 

de cada vez.) 

77. Depois de recitar 3 vezes, recite os 

seguintes Du'a 7 vezes, e sopre a pessoa que se tornou 

vítima de mau-olhar, a influência do mau 
olhar vai embora: 

78. Recite 7 vezes, uma vez Ayat-ul-

Kursi, Sura Al-Falaq e Surah An-Naas três vezes ’ 

tem de ser recitado antes da Sura Al-Falaq e Surah An-

Naas cada) com Durud-"Alan-Nabi uma vez antes e 
depois, em seguida, sopre em três piri-piri vermelhos. 

Mova esses piri-piri vermelhos 21 vezes ao redor da 

cabeça do paciente e, em seguida, coloque-os no fogão.  

 a influência do mau olhar vai embora. 

Dois Remédios Caseiros para Pressão Arterial 

1. Mergulhe quatro folhas de limbro (nome de folha usada 

como tempero) em um copo de água a noite inteira; 
mastiga e coma duas das quatro folhas com o estômago 
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vazio de manhã e depois beba a mesma água (use as 

restantes duas folhas no limbro etc.),  pressão 
arterial irá normalizar apenas em uma semana, as vezes 

pode sentir a diferença em um dia. , em virtude 
deste tratamento, a face do paciente que padece de 

pressão arterial também vai brilhar. 

2. Corte cabaças amargas quanto necessário e seque-as 

juntamente com as sementes; em seguida, fazer o pó 
depois de moê-las. Leve meia colher de sopa de manhã e à 

noite;  irá normalizar seu nível de açúcar, 
pressão arterial e colesterol. (Duração do tratamento: Até 

recuperação) 
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