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Du’a para ler o livro 
Leia o seguinte Du’a (súplica) antes de estudar um livro religioso 

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

estudares:  
 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك 
َ
َرام َعل

ۡ
ِك
ۡ
ِل َوا 

َ
"َ
ۡ
 يَـا َذاال

Tradução 

Ya Allah  ���� �! ��"�#! Abra as portas de conhecimento e sabedoria para 

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

magnificente.  

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

 

 

Note: Recite Durud Sharif uma vez antes e uma vez depois do Du’ā
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ESCORPIÃO SOBRE UMA RÃ 
 

 

Por mais que Satanás faça com que te sintas muito cansado ou 

preguiçoso, leia este folheto do início ao fim, ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�#  
desenvolverás a capacidade de ter paciência nas dificuldades. 

Excelência do Durud Sharif ao Nabi  �$�  ��% �&���� �'�! �ٖ� �) � �!  ��� �� ��*  )+�����  

O Profeta de misericórdia, o intercessor do povo, o dono do 
Jannah ���� �'�!  �ٖ� �) ��!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  ��% �& disse: “A recitação de saudações para 

mim é uma Noor (luz) sobre a ponte Siraate. Quem recitar 80 

vezes na sexta-feira, 80 anos dos seus pecados serão perdoados.’ 

(Al-Firdaus bima Saur-ul-Khattab, vol. 2, pp. 408, Hadees 3814) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                       َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Escorpião sobre uma rã 

Yusuf Bin Hasan  �,� �- �. �� �� ��*  )+�����  �$�  disse: certa vez eu estava com 

Zunnoon Misri /�0��1�ۡ ��  ���� ����  �, �3� �4 �.  ��� �� ���# perto de um lago. De repente, 

verificamos um escorpião grande. Subitamente, uma grande rã 

apareceu saíndo do lago. O escorpião subiu nas costas da rã, a 

Junto com a excelência de problema e 32 curas 
espirituais 
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rã nadou em direcção oposta do lago. Tendo visto este espectáculo, 

apressámo-nos para aquele lado do lago. Chegando doutro 
lado, a rã fez com que o escorpião descesse, o escorpião 

apressou-se para uma determinada direcção. Começamos a 
segui-lo também e, após dada uma distância, testemunhamos 

um cenário horripilante. Um jovem estava deitado inconsciente 

num estado de embriaguez, de repente, uma cobra grande 
apareceu, rastejando em direcção ao peito do jovem como se 

quisesse o atacar, o escorpião golpeou a cobra picando-a 

violentamente com um veneno tão potente que a Cobra 
Mamba agitou-se pelo veneno fatal, separou-se do corpo do 

jovem, e encontrou a sua dolorosa morte. 

Assim, o escorpião foi a margem do lago, saltando sobre a rã 

que o esperava e voltou para outro lado. Aquele jovem ainda 

encontrava se deitado no estado de embriaguez. Sayyiduna 

Zunnoon Misri /�0��1�ۡ ��  ���� ����  �,�3� �4 �.  ��� �� ���# mexeu-lhe até que abriu os seus 

olhos. Sayyiduna Zunnoon Misri /�0��1�ۡ ��  ���� ����  �,�3� �4 �.  ��� �� ���# disse-lhe, ‘Ó 
jovem! Vê, como Allah  ���� �! ��"�# salvou a tua vida!’ Ele ���� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �. 

relatou a história única ao jovem e depois lhe mostrou a cobra 

morta. 

O jovem foi acordado do sono profundo, arrependeu-se e voltou 

com remorso a Allah  ���� �! ��"�# o Misericordiosíssimo suplicando, ‘Ó 

Allah Misericordioso  ���� �! ��"�#! Se este gesto de tamanha graça e 
favor sobre o teu escravo desobediente, então quão elevado 

será o teu nível de piedade para com o teu servo obediente!’ 

www.dawateislami.net
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O narrador afirma: depois aquele jovem tomou uma certa 

direcção. Sayyiduna Zunnoon Misri  �0��1�ۡ ��  ���� ����  �, �3� �4 �.  ��� �� ���#/  perguntou-

lhe, ‘para onde vais?’ ele retorquiu ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , a partir de 

agora, vou resistir as tentações desta vida mundana e vou ao 
mato adorar o meu Rab  ���� �!��"�# Misericordiosíssimo e Compassivo. 

(‘Uyoon-ul-Hikayaat, pp. 102; resumido) 

Toda acção de Allah  ���� �! ��"�# é repleta de prudência 

Caros Irmãos Muçulmanos! Puderam ver ou a acompanhar! 

Como, pela dádiva de Allah  ���� �! ��"�#, o escorpião que estava sobre 

uma rã salvou um jovem embriagado de uma cobra horrível! 

Sem sombra de dúvidas, nós somos incapazes de perceber a 
prudência de Allah  ���� �! ��"�#, Cujo todas acções estão repletas de 

prudência. Fazer alguém enfrentar qualquer problema é também 

prudência e proteger alguém do problema que não procurou é 
também prudência. Por vezes quando um servo passa por 

qualquer dificuldade, ele vai ao corte de Allah  ���� �! ��"�# humildemente 

e envolve-se na adoração e as vezes acontece que Allah garante 

ao servo uma dádiva de lhe proteger afastando de qualquer 
problema, sobre qual, o servo desobediente torna-se obediente 

assim como o que aconteceu na parábola supracitada ‘Escorpião 

Sobre uma Rã’. 

Gunahaun ka hay sudoor aah! Her ghari Ya Rab! 

Ker ‘afw haye!Ajal sar pay hay khari YaRab! 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
ُ                  َصل دَصل� ا�4  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
  َتَعا1
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O que Allah  ���� �! ��"�# faz é Melhor 

Isto é referenciado na pag 187, parte1 do livro de 413 páginas 

intitulado ‘Uyoon-ul Hikayaat, publicado pelo Maktaba-tul-

Madinah, o departamento Publicação de Dawat-e-Islami: 
um servo piedoso de Allah  ���� �! ��"�# vivia numa mata. Ele tinha um 

galo, um burro e um cão. O galo acordava-lhe todas manhãs 

para o Salah (oração). Ele costumava transportar água e outras 
coisas sobre o burro e o cão protegia a sua casa e seus pertences. 

Certo dia a raposa devorou o seu galo, a sua família ficou 

preocupada com esta perda; contudo este indivíduo virtuoso 
teve paciência e disse, ‘o que Allah  ���� �! ��"�# faz é melhor.’ 

Alguns dias depois, um lobo consumiu o burro; os membros da 

família ficaram tristes, porém o servo virtuoso de Allah  ���� �! ��"�# 

repetiu as mesmas palavras, ‘o que Allah  ���� �! ��"�# faz é melhor’ 

depois de um curto período, o cão adoeceu e morreu; sobre 

este facto, ele disse novamente as mesmas palavras, ‘o que 

Allah  ���� �! ��"�# faz é melhor.’ Alguns dias depois, os ladrões atacaram 

aquela aldeia de noite. Eles reconheciam as casas somente 
pelos sons dos animais, roubaram suas riquezas, pertences e os 

levavam como cativos. Como já não tinha animais em casa 

daquele homem virtuoso, nenhum som foi possível se ouvir, 
não conseguindo identificar a sua casa no escuro. Deste modo, 

ele ficou salvo e bem desta calamidade inesperada. Isto fortificou 

a sua paciência e crença que ‘o que Allah  ���� �! ��"�# faz é melhor.’ 

(‘Uyoon-ul-Hikayaat, pp. 121; resumido) 
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Que Allah  ���� �! ��"�# tenha misericórdia sobre ele e perdoa-nos 

incontáveis vezes por sua causa! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا  ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا1 مٖ َصل� ا�4

�
َوَسل  

َبِۡيبَص 
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                                ل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Se o ladrão tiver vindo então…? 

Caros Irmãos Muçulmanos! Através da parábola supramencionada 

temos aprendido que quando encaramos algum tipo de 

problema, sofremos de alguma doença, ficamos desempregados 
ou provamos assim qualquer outra adversidade etc., devemos 

reconhecer este facto e dizer que, ‘o que Allah  ���� �! ��"�# faz é 

melhor.’Isto porque um problema mais grave que o existente é 

possível. Por exemplo, quando um roubo ocorre numa casa, 
apesar de ocorrência da perda financeira, ele deve dizer, o que 

Allah  ���� �! ��"�# faz é melhor.’ Porque os ladrões poderiam ter causado 

mais danos como a perda da vida juntamente com valiosos bens 

e propriedades. 

Alguém deve também ter isto em mente que as vezes as 
bênçãos mundanas tornam-se num meio de mais problemas 

por exemplo, uma pessoa ganha 50 milhões rupia (dinheiro da 
Indiana ou Paquistão) como prêmio sorteado numa lotaria. 

Aparentemente, é uma questão de regozijo intenso e jubilação 

mas como é que ele sabe se será benéfico ou maléfico para si. 
Se através deste dinheiro ele será privilegiado em construir 
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uma mesquita ou ladrões matá-lo-iam devido a esta riqueza; 

Allah  ���� �! ��"�# sabe se estes milhões de rupias são adicionados a 
sua luxúria e prazer ou, como um meio que vai proporcionar 

custos médicos para o tratamento da sua própria saúde ou 

alguém importante da família. Sim! Pode acontecer. Vamos 
ouvir uma parábola verdadeira a respeito destes factos. 

Transplante do fígado (parábola) 

Um pregador de Dawat-e-Islami relatou uma situação de 

seguinte maneira, um dos meus familiares sacrificou muito a 

sua vida e acumulou bastante riqueza que actualmente ele é 
proprietário de uma fábrica. Os doutores recomendaram-lhe a 

fazer transplante do fígado para a sua saúde que lhe custaria 

aproximadamente 75,000,00 rupias. Ele está a planear em 
vender a sua fábrica erguida depois de tantos anos de esforços e 

sacrifícios para aumentar ou fazer crescer sua riqueza.  

Caros Irmãos Muçulmanos! Considere esta parábola 

surpreendente! Quanto satisfeito ele estava quando embarcava na 
sua aventura de negócios e vendo o seu progresso, contudo nunca 

imaginava que todos estes milhões de rupias seriam usados para o 

seu transplante do fígado. Lembre-se que a lei Islâmica não 
permite o transplante de órgãos. 

Jahanmaynhayn ‘ibratkay her sunumunay 

Magar tujh ko andha kiya rang-o-bu nay 

www.dawateislami.net
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Kabhighor say bhi yeh daykha hay tu nay 

Jo aabadthaywohmahalabhaynsoonay 

Jagahjeelaganaykidunyanahin hay 

Yeh ‘ibratkija hay tamashanahin hay 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                     َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َصل� ا�4  

Tempestade de testes  

Ó vós enfraquecidos pelos problemas, não percam esperança! 
Testes e tentações são meios de sucesso nos dois mundos, 

��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . Sayyiduna Anas  ���5��#  )+����� �$�  � �6�. narrou, que o querido 
Profeta ���� �'�!  �ٖ� �) ��!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  ��% �& afirmou: Quando Allah  ���� �! ��"�# ama um 

servo, Ele  �! ��"�# ����  expõe-lhe montes de problemas e quando este 

servo invoca o seu Criador ‘Ó meu Senhor  ���� �! ��"�#’ sobre aquilo 

Allah  ���� �! ��"�# diz, ‘Meu servo! Garantir-te-ei de tudo quanto pedires, 

ou concedo te neste mundo ou guardarei para a vida futura.’ 

(Al-Marazwal-Kaffaraat, vol. 4, pp. 285, Hadees 212) 

Encontra-se na página 525, volume 1, do livro de 853 páginas 

intitulado ‘Jahannam mayn Lay Jaanay walay A’maal’, publicado 

pelo Maktaba-tul-Madinah, o departamento editor de Dawat-e-

Islami: Sayyiduna Mada`ini ���� ��*  )+�����  �$�  �,� �-�. disse: vi uma mulher 

numa aldeia e pensei que ela estivesse muito feliz, porém narrou 
o seguinte, ‘estou cercada de problemas e dores; certa vez o 

meu marido abateu um cabrito, logo, um dos meus filhos 
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entendeu que tinha de assassinar o seu irmão da mesma 

maneira, o que mais tarde assim o fez. Entretanto, no meio 
da confusão, correu em direcção onde um lobo o devorou. O seu 

pai perseguiu-lhe todavia também morreu de tanta sede.’ Ele    
���� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �. perguntou, ‘como é que prevaleceste paciente?’ ela 

respondeu, ‘aquele problema foi uma ferida que já sarou.’ 

A cegueira é aceitável para mim 

Sayyiduna Abu Baseer ��ۡ7 �8��1�ۡ ��  ���� ����  �,�3� �4 �.  ���� ��� ���# , (que foi uma pessoa cega), 

disse: uma vez, fui para a corte de Sayyiduna Imam Baaqir    
.�����1�ۡ ��  ���� ����  �,�3� �4 �.  ���� ��� ���#, quando ele ���� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �. passou a sua mão 

abençoada sobre a minha face, fui abençoado com visão e 
quando ele ���� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �. repetiu fiquei cego novamente. Sayyiduna 

Imam Baaqir .�����1�ۡ ��  ���� ����  �,�3��4�.  ���� ��� ���# perguntou-me: “Quais destas duas 

situações, preferes? 

� Ter tua vista e ser julgado pela responsabilidade da bênção 
da visão e outras dádivas no dia de julgamento. 

� Continuar cego e privilegiado com a entrada ao Jannah 
sem ajuste de contas? 

� Eu disse humildemente, ‘prefiro entrar no Jannah sem ajuste 

de contas e manter me cego.’ 

(Shawahid-un-Nubuwwah, pp. 241;resumida) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
                َصل

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1 دَصل� ا�4   ُمَم�
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Uma pessoa angustiada esquecerá todos problemas! 

Caros Irmãos Muçulmanos! Conforto mundano não é 

coisa nenhuma comparativamente com o castigo da vida 
do além. Uma mera rajada de ventania do fogo infernal irá 

fazer-te esquecer o longo conforto e prazer da vida; compara-

se com a situação de problemas mundanos e sofrimentos 
equiparados com a bênção da vida futura. Uma simples e breve 

visita ao Paraíso fará com que as pessoas esqueçam longa 

miséria e sofrimento da vida. A pessoa desgraçada tendo 
esquecido todas dores, pensará como se nunca tivesse passado 

por uma adversidade ou sofrimento. 

O Profeta de misericórdia ���� �'�!  �ٖ� �) � �!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  ��% �& disse: “No dia de 

julgamento, o fogo infernal será trazido para quem tenha sido 
agraciado com muitas dádivas. Ele será mergulhado uma vez 

no fogo e perguntado. Ó homem! Já viste alguma bondade 
mundana? Já gozaste alguma graça mundana?’ ele dirá, ‘juro 

por Allah  ���� �! ��"�#! Não.’ Logo apresentar-se-á O Jannah a quem 

passou uma vida mais miserável no mundo e será mergulhado 

uma vez no Jannah e questionado, ‘ó homem! Já alguma vez 
sentiste dificuldade no mundo? Já alguma vez saboreaste a 

dureza no mundo?’ ele dirá, ‘Juro por  ���� �! ��"�#! Ó meu Senhor! 

Nunca tinha passado alguma dificuldade e nem sentido a 

severidade.’  

(Sahih Muslim, pp. 1508, Hadees 2807) 
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O vestuário da fé (parábola) 

Caros Irmãos Muçulmanos! Quando alguma calamidade ou 

dificuldade assolar-te, seja a questão de falta de emprego ou 
doença prolongada ou problemas sem soluções, ou qualquer 

situação devemos ter paciência em todos momentos e ganhar a 

recompensa da vida futura. Sayyiduna Dawood  � ���#9�:� ��;���  ���� �   

humildemente perguntou na corte do Rab  ���� �! ��"�#, ‘Ó meu Senhor 
 ���� �! ��"�#! Qual é a recompensa para aquele homem desgraçado mas 

paciente quando encara grandes problemas somente para 

adquirir a Tua satisfação? Allah  ���� �! ��"�# disse, ‘ a recompensa dele 

é, irei-lhe vestir um traje de fé e nunca tirará.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 90) 

Que Allah  ���� �! ��"�# tenha misericórdia dele e perdoa-nos sem ajuste 

de conte por ele! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا  ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
 ا

ٰ
ُ َتَعا1 ِل َصل� ا�4

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
م ٖ َعل

�
وََسل  

Woh ‘ishq-e-haqeeqi ki lazzat nahin pa sakta 

Jo ranj-o-museebatsaydauchaar nahin hota 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                  َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َصل� ا�4  

Quem esteve mais preocupado que o povo abençoado 

de Karbala? 

Caros Irmãos Muçulmanos! O indivíduo preocupado e aflito 
deve permanecer contente com as vontades de Allah  ���� �! ��"�# e 
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enquanto esforça-se, deve recordar-se no seu coração que os 

problemas e tribulações que aconteceram com os mártires e 
prisioneiros abençoados de Karbala (����5��#  )+�����  ���� ����  � �6�.) eram 

milhões de vezes mais dolorosos e angustiantes que a sua 

dificuldade actual. Eles encararam todas dificuldades com 
muita paciência, satisfação e foram merecedores de aproximação 

de Allah. Não podemos nos privar de recompensa da vida 

futura por impaciência. Não há mínima dúvida, aplicar 
paciência face as aflições mundanas, a pobreza e doenças 

trazem uma grande porção de conforto e facilidade na vida 

futura. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                             َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1 َصل� ا�4  

Sepulturas iluminadas 

Um homem virtuoso ���� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �. viu Sayyiduna Hasan Bin 

Zakwaan <) �- ������  �,� �- �.  ��� �� ���# no seu sono depois de um ano da sua 

morte e perguntou, ‘quais das sepulturas tem mais brilho 

espiritual.’ Ele �� �� ��*  )+����� �$� �,� �-�. respondeu, ‘نۡيَا
َمَصائِِب ِف ال,

ۡ
ۡهِل ال

َ
 ,.i.e ’ُقُبۡوُر ا

aqueles que encaram situações difíceis neste mundo.’  

(Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 166) 

Caros Irmãos Muçulmanos! Já viste! Aquela sepultura escura 

empedrada a qual não pode ser iluminada por qualquer 

lâmpada eléctrica do mundo,   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�#  pelo amor do Noor 
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do Profeta mais nobre ���� �'�!  �ٖ� �) ��!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  ��% �&, a sepultura será 

iluminada para as pessoas angustiadas. 

Khuwab mayn bhi aysa andhayra kabhi daykha na tha 

Jaysa andhayra hamari qabr mayn Sarkar hay 

Ya Rasoolallah! Aa ker qabr roshan ki-jiye 

Zaatbayshakaapki to manba’-e-anwaar hay 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
دَصل�                    َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1   ا�4

Se os nossos corpos tivessem sido cortados com tesouras 

somente! 

Sempre que alguma calamidade ou problema atingir-te, aplica 

a paciência e sê merecedor e digno de recompensa. Allah  ���� �! ��"�# 

diz no versículo 10 do Surah Az-Zumar capítulo 23 do Quran 
Sagrado: 

4 5�* �" �3 �6ۡ�
�7�+ 8ۡ

�
9 ��2ۡ��  �:�ۡ�6�;

ٰ���� <
��
= ���> * ����? ��@AB 

Somente os pacientes serão concedidos a sua recompensa por 

inteiro sem restrições. 

[Kanz-ul-Iman (Traduçãodo Quran)] (Cap 23, Az-Zumar, versículo 10) 
Comentando sobre o versículo abençoado supracitado, Sadr-

ul-Afadil,‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’eemuddin 
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Muradabadi /������ۡ ��  ���� ����  �,�-ۡ �.  ��� �� ���# afirmou: Sayyiduna ‘Ali  ���5��#  )+�����  �$�  � �6�. 

disse, ‘a qualidade das boas acções serão postas na balança 
excepto daqueles que tiveram paciência. Eles serão recompensados 

e abençoados de forma ilimitada. Foi narrado que a pessoa 

aflita e desgraçada será trazida no dia de julgamento final, 
nenhuma balança será montada para eles nem o livro de acções 

lhes será mostrado, banho de misericórdias, recompensas e 

dádivas serão derramadas sobre eles. O povo que passou uma 
vida confortável no mundo desejará estar dentre eles. Eles 

desejarão que os seus corpos tivessem sido cortados com 

tesouras para que ganhassem também a recompensa da 
paciência.’ (Khaza`in-ul-‘Irfan, pp. 850) 

Bestas rasgaram estômago (parábola) 

Sayyiduna Musa Kaleemullah 9 �: ��;���!  �=0) � ��>��  ��� �� ���#�!  ��5�� ����?� @  )%��# certo dia, 

passou por um homem cujo estômago tinha sido muito ferido 
por bestas. Ele 9 �:� ��;���  ���� �� ���# identificou-lhe, tendo parado ao seu 

lado e suplicou, ‘O Allah  ���� �! ��"�#! Este servo foi obediente a Ti, 

porque lhe vejo nesta situação?’ Allah  ���� �! ��"�# enviou uma 

revelação, ‘ele pediu-me uma posição, a qual não poderia ter 

alcançado com as suas acções, entretanto com finalidade de 
atingir aquele grau tive que coloca-lo ou afligi-lo nesta 

calamidade.’ (Tanbih-ul-Mughtarrin, pp. 173) 

Uma criança coberta de lama (parábola) 

Caros Irmãos Muçulmanos! Por meio da parábola supracitada, 

aprendemos que Allah  ���� �! ��"�# põe servos virtuosos em teste e 
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tribulações a fim de elevar os seus degraus. Sem dúvida, 

qualquer acto de Allah  ���� �! ��"�#  está cheio de prudência, no entanto, 
isto não é para afirmar que necessariamente somente as pessoas 

virtuosas sejam postas a testes. As vezes, Allah  ���� �! ��"�# faz com que 

os pecadores sofram um castigo para purificar-lhes da 

imundice dos pecados. 

Um comentador famoso, Hakeem-ul-Ummat Mufti Ahmad 

Yar Khan ����5� �A�� ��  ���� ����  �,�3� �4 �.  ��� �� ���# disse no seu discurso: Sayyiduna Ba-

Yazeed Bistami  �B� ��;���  �C ���� �'  �D� �8��E estava a passar por uma área e viu 

uma criança tinha caído na lama e o seu corpo e roupa estavam 
cobertos na imundice, as pessoas que passavam olhavam para 

ela, sem nenhuma atenção. A distância a sua mãe viu-lhe, veio 

a correr. Depois de dar duas chapadas, tirou-lhe a roupa, 
lavou-a e deu-lhe banho. Vendo este espectáculo,  Sayyiduna 

Ba-Yazeed Bistami  �B� ��;���  �C ���� �'  �D� �8��E ficou envolto de uma adrenalina 

espiritual e logo disse: ‘A nossa condição e as bênçãos Divinas 

são também semelhantes, afundamos no charco de pecados, e 
ninguém se preocupa! Porém é a bênção divina que ajuda-nos 

a melhorar, através de aflições e problemas, para que voltemos 
ao nosso Criador e sejamos purificados com a água de 

adoração e arrependimento. (Mu’allim Taqreer, pp. 33; resumida) 

Quando uma mãe bondosa e carinhosa pode dar alguma 

punição e melhorar a situação, então o nosso Criador e nosso 

Proprietário Allah  ���� �! ��"�#, Que é muito mais Misericordioso e 

Compassivo que uma mãe, Que por vezes, também, nos 

reforma com alguns tipos de punições. 
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Allah  ���� �! ��"�# eleva o nível e remove os pecados dos verdadeiros 
crentes colocando-os sob testes e tribulações. Portanto, 
sempre que alguma calamidade ou problema atingir-te, 

recorda-te do segundo versículo do Surah Al-‘Ankabut 

(Parte 20) na tua mente: 

4 �:�ۡ �C �DEۡ�>  � F  8ۡ
�
9 �� * ��C �G

ٰ
� � ۤ�ۡ� ��ۡ�I� �> :ۡ�� � ۤ�ۡ

�
J �6
ۡ
K��> :ۡ�� �L* ��C�� �M �" �3��NB 

 As pessoas pensam que serão deixadas por simplesmente dizer 

que ‘cremos’ e não serão testadas?  
[Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Part 20, Al-‘Ankaboot, verso 2) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                       َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Não há virtude 

Sayyiduna Dahhaak F���G ������  ���� ����  �, �3� �4 �.  ���� �� ���# disse, ‘quem não passar 

desgraça e dificuldades uma vez em cada 40 noites, é privado 
de qualquer amabilidade de Allah  ���� �! ��"�#. 

(Mukashafa-tul-Quloob, pp. 15) 

Uma narração repleta de prudência sobre conforto e 

miséria 

Caros Irmãos Muçulmanos! Calamidades e adversidades 

mundanas são, muita das vezes, uma grande bênção para um 

muçulmano segundo o que foi dito: Allah  ���� �! ��"�# diz,‘ quando 
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quero tratar algum servo com cortesia, submeto-lhe a um 

castigo no mundo para lhe recompensar [i.e retorno] por sua 
maldade, por vezes infligindo-lhe com doenças, colocando a 

sua família em situação de aflição, e as vezes por pobreza e 
destituição; e se ainda prevalecer alguns pecados logo sujeito-lhe 

a uma violenta morte e severa. Assim quando ele eventualmente 

encontrar-se comigo, vai encontrar-me purificado dos pecados 
como se fosse o dia que a mãe lhe nasceu. 

Juro pela Minha honra e Glória, quando pretendo castigar 
alguém, concede-lhe uma recompensa por toda sua bondade no 

mundo; por vezes em jeito de boa saúde física, as vezes 

aumentando o sustento, de vez em quando a prosperidade da 
sua família; se ainda houver alguma virtude então faço com 

que os tormentos da morte sejam lhe suaves. Entretanto, 

quando encontrar-se Comigo, nada terá da sua virtude para 
lhe salvar do fogo infernal.’ (Sharh-us-Sudoor, pp. 28) 

Não te vanglorizes do conforto! 

Caros Irmãos Muçulmanos! Na perspectiva da narração 

supracitada, a pessoa devia temer por se ver rodeado de 

veículos, casas, riquezas, boa saúde e outras tantas bênçãos; 
com receio de que não sejam recompensados [i.e. retorno] da 

virtude conquistada no mundo e, por outro lado, se a pessoa 

vê-se cercado de pobreza, calamidade, doenças e outras várias 
aflições, problemas e sofrimentos, esta deve ter paciência e ter 
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um grande coração que poderá ser a fonte do conforto e 

facilidade da vida futura. Supliquemos Allah  ���� �! ��"�# para que 
conceda-nos a bondade dos dois mundos. 

Dar tha ka ‘isyan ki saza, ab hogi ya rauz-e-jaza 

Di un ki rahmat nay sada, yeh bhi nahin woh bhi nahin 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د  َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

Prudência especial de dificuldade (parábola) 

Sayyiduna Ibn ‘Abbas � �3���5��#  )+�����  ���� ����  � �6�. disse que o nobre Profeta 
9 �:� ��;���  ���� �� ���# humildemente perguntou a Allah  ���� �! ��"�#, ‘Ó meu Rab 
 ���� �! ��"�#! O crente obedece-Te e esforça-se em abster-se da Tua 

desobediência, porém privas-lhe da bondade mundana e 

sujeita-lhe a sofrimento e tribulações, enquanto um não 
muçulmano desafia-te, contudo removes as suas dificuldades no 

mundo e concedes-lhe confortos mundanos.’ (qual é a 

prudência por trás disto?) Allah  ���� �! ��"�# enviou-lhe uma revelação, 

‘os servos são Meus, sofrimento e tribulação também estão 
sobre a Minha autoridade e tudo glorifica-me com louvores; 

um crente carrega consigo pecados, então, ponho-lhe num 

sofrimento e tribulação, separando-lhe de interesses mundanos 
depois este (sofrimento e tribulação) torna-se uma expiação 

dos seus pecados ainda que ele se encontre comigo, irei lhe 
conceder o retorno das suas virtudes e, ao passo que doutro 

lado um descrente tem algumas dádivas no mundo, aumento o 
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seu sustento e retiro dificuldades dele; portanto, dou-lhe um 

retorno das suas virtudes somente neste mundo. Quando ele 
encontrar-se Comigo definitivamente, castigá-lo-ei pelos 

pecados acumulados.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 162) 

Castigo imediato 

Caros Irmãos Muçulmanos! Cada e todos actos de Allah  ���� �! ��"�# 

estão repletos de prudência; devemos ganhar recompensa por 

mostrar uma grande paciência durante dificuldades e aflições, 
porque a desgraça e calamidade são a razão de elevação do 

estado e grau espirituais (i.e., desgraça e calamidade são a fonte 

de remoção de pecados e elevação de grau.). Deste modo, o 
Profeta mais nobre ���� �'�!  �ٖ� �) � �!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  ��% �& afirmou,‘Se Allah  ���� �! ��"�# 

deseja fazer algo de bom a alguém, Ele  ���� �! ��"�# faz-lhe sofrer 

apenas neste mundo.’ 

(Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, vol. 5, pp. 630, Hadees 16806) 

Sofrimento mundano é mais suave que o da vida futura 

Ai de mim! Estamos a afogar-nos num charco de pecados. Ai 

de mim! Quão bom seria sempre que alguma calamidade 

sucedesse, sejamos abençoados com esta forma de pensar 
que estamos aflitos somente neste mundo em vez doutro. 

Desta maneira, esperançosamente exercitando a paciência 

pode se tornar mais simples. Juro por Allah ���� �! ��"�#!O castigo 
mundano é muito suave para suportar comparativamente 
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com o após a morte. Alguém pode suportar o castigo 

mundano de qualquer jeito, todavia, é impossível suportar a 
aflição e sofrimento da vida futura. Se alguém declarar ou 

afirmar que pode suportar os tormentos da sepultura ou 
inferno, ele será um a Kafir (infiel). 

O que é melhor para nós, desconhecemos! 

Caros Irmãos Muçulmanos! O que Allah  ���� �! ��"�#faz, é realmente o 

melhor; as vezes uma pessoa não percebe muitas coisas, 

todavia, na maior parte das vezes tem um retorno melhor do 
que (aquilo que) acredita ser desfavorável. O sagrado Quran 

diz no versículo 216 do Surah Al-Baqarah, Capítulo 2: 

 �� �O ��� * PQ�ۡ �R ��ۡ � �S �T
�
U :ۡ�� V WX �� �� Y .ۡ �Z�� [ \6ۡ� �] �� �O ��� * PQ�ۡ �R ��ۡ �O ��

ۡ �̂ _ :ۡ�� V WX �� ��

 �
�ۡ�> �'
ٰ�()� �� / .ۡ �Z�� [ \ �̀ �a4 �:�ۡ ���
�ۡ� _  � F  0ۡ�bۡ?�� �� �.N@cB 

É provável que detestes uma coisa que seja melhor para vós; e é 

possível que gostes de uma coisa que seja prejudicial para vós; e 

Allah sabe, e vós não sabeis. 

[Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Cap 2, Al-Baqarah, verso 216) 

Cada um deve estar pronto para um teste 

Caros Irmãos Muçulmanos! Bem-aventurado é somente aquele 

que vive com Iman(fé). É um assunto muito delicado uma vez 
que Satanás está frequentemente inclinado em desviar iman (fé) 
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de alguém através das suas artimanhas. Por isso, sobre uma 

calamidade e sofrimento, devemos ficar contentes com a 
vontade do Rab (Senhor)  ���� �! ��"�# em todas circunstâncias, 

mostrando uma infinita paciência. Allah  ���� �! ��"�# é o todo 

Poderoso e Detentor de tudo, Allah  ���� �! ��"�# concede Jannah sem 

prestação de conta a quem quer que seja Ele  ���� �! ��"�# quer, e pode 

pôr alguém sob testes, tentação e privilegiar-lhe por ter paciência 
e mostrar graças inumeráveis sobre ele. Um crente perfeito é 

aquele que leva a sua vida com gratidão ao seu Senhor  ���� �! ��"�# 

independentemente da situação. A pessoa desgraçada é aquela 

que entra ao inferno definitivamente por se opôr a Allah 
 ���� �! ��"�#embora cercado de dificuldades e sofrimentos. Todos os 

muçulmanos devem estar preparados para testes. Allah  ���� �! ��"�# diz 

no versículo 214 do Surah Al-Baqarah, Cap 2: 

 
�
d ��C�e

ۡ
f� �g �h �]ۡ�_ :ۡ��  0ۡ�bSۡ �" �3 �ۡ��  #ۡ �& �gۡ

�h �] �#ۡ> �i
�� �� �j �k��& .ۡ

�
�̂_
ۡ
*�> * � ��� � ��

/ .ۡ �Z�
Sۡ
�l 

Pretendeis, acaso, entrar no Paraíso, sem antes terdes de 

passado pelo que passaram os vossos antecessores! 

[Kanz-ul-Iman (Tradução do Quran)] (Cap 2, Al-Baqarah, verso 214) 

Carne foi rasgada pelos pentes 

Comentando sobre o versículo abençoado supracitado, Sadr-

ul-Afadil, ‘Allamah Maulana Sayyid Muhammad Na’eemuddin 

Muradabadi /������ۡ ��  ���� ����  �,�-ۡ �.  ��� �� ���# afirmou no Khaza`in-ul-‘Irfan 
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página 71:  ‘Sem antes terdes de passado pelo que passaram os 

vossos antecessores’ este abençoado versículo foi revelado 

relativamente na ‘Ghazwah Ahzaab’ (a batalha de trincheira) 
na qual os muçulmanos suportaram um sofrimento doloroso, 

frio e fome etc, neste versículo, eles foram forçados a exercer a 

paciência e informados que ser paciente sob dificuldades e 
sofrimentos no caminho de Allah é uma forma de Allah amar um 

povo desde os tempos passados. Até ao momento, o sofrimento 

que veio para aqueles antes de ti, ainda não veio a vós.1 

É referenciado no Sahih Bukhari: Sayyiduna Khabbaab Bin 

Arat  ���5��#  )+����� �$�  � �6�. narrou: o Profeta de misericórdia, o intercessor 

do povo   ��% �&���� �'�!  �ٖ� �) � �!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  afirmou, ‘Dentre os vossos 

predecessores, houve aqueles que costumavam ser agarrados, 

uma cova era cavada e eles (crianças) eram enterradas ainda 

vivas. Eles eram também torturados e serrados ao meio e a sua 

carne era penteada com pentes de ferro quente, no entanto, 

apesar deste sofrimento não abandonaram a sua religião.’ (Sahih 

Bukhari, vol. 4, pp. 386, Hadees 6943; resumido) 

Excelência de ocultar uma dificuldade 

Caros Irmãos Muçulmanos! Em vez de reclamar e ficar triste 

por qualquer dificuldade e sofrimento, desenvolvam o hábito 

de ter paciência. Ser impaciente e reclamar não remove ou 
diminui o problema, todavia faz com que a pessoa perda, a 

                                                           
1 Khaza`in-ul-‘Irfan, pp. 71 
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maior recompensa de praticar a paciência. Desnecessariamente 

expôr o sofrimento e doença não tem beneficio algum. 

Sayyiduna Ibn ‘Abbas ��3���5��#  )+�����  ���� ����  � �6�. narrou, o querido Profeta 
���� �'�!  �ٖ� �) ��!  ��� �� ��*  )+�����  �$�  ��% �& disse: ‘Quem sofrer dificuldades financeira ou 

de saúde e manter em segredo sem revelar para ninguém, Allah 
 ���� �! ��"�# tem o direito de lhe perdoar.’ 

(Al-Mu’jam-ul-Awsat, vol. 1, pp. 214, Hadees 737) 

Não podia dormir por causa da dor de dente (parábola) 

Hujjat-ul-Islam, Sayyiduna Imam Muhammad Bin Muhammad 

Ghazali � �3� �4 �.  ���ۡ��� ���# �+��0�ۡ ��  ���� ����  �,  narrou: Sayyiduna Ahnaf Bin Qays       
�� �� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �. disse: certa vez senti uma dor severa no meu dente 

molar que não me permitiu dormir toda noite. No dia seguinte 
informei o meu tio (  � �� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �.� ) que não pude dormir toda 

noite devido a dor do mesmo. Queixei-me três vezes. 

Entretanto ele �� �� ��*  )+�����  �$�  �,� �- �.  disse, ‘queixas-te muito da dor que te 

causou falta do sono por uma noite! Passaram 30 anos desde 
que perdi o meu olho (embora todos que me vêem sabem) 

todavia nunca me queixei para alguém.’ 

(Ihya-ul-‘Uloom, vol. 4, pp. 164) 

Que Allah  ���� �! ��"�# tenha misericórdia deles e perdoa-nos sem 

ajuste de contas incontáveis vezes em nome deles! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِ ا  ِبّ

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
ِل  َصل� ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
ُ َتَعا1 م ٖا�4

�
وََسل  
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Zaban per shikwa-e-ranj-o-alam laya nahin kertay 

Nabi kay naamlaywa gham say ghabraya nahin kertay 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د                          َصل  ُمَم�

ٰ
*َ 

ٰ
ُ َتَعا1  َصل� ا�4

32 Curas espirituais 

3 Actos para encontrar uma pessoa desaparecida 

� Escreva H َُيا َحّقI  nos quatro cantos de um papel largo; faça 
Du’a (súplica) no meio da noite 1ou qualquer hora, 

colocando-o nas tuas duas mãos enquanto esta de pé fora 

de casa.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�#  a pessoa desaparecida voltará dentro 
em breve ou ouvirá noticia sobre ele. (Duração: até que o 

objectivo seja realizável.) 

� Fazer dois Rak’aat Nafl diariamente por 40 dias e depois 

em cada dois Rak’aat recita H َيا َ�ُّ َيا قَّيُْوُمI  119 vezes. 

���  ���� ��� ������� ��� � �! ��"�# , a pessoa desaparecida voltará. 

� Recita H ُ�ّٰاِلَٰ� اِّالَ الل ۤ Iَال 1008 vezes se tiver perdido alguma 

coisa ou alguém desaparecer:  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , a coisa perdida 

                                                           
1‘meia noite’ aqui refere-se a hora que quando a noite é equidistante do pôr do sol e 
Subh-e-Sadiq. [notas do tradutor] 
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ou a pessoa será achada. (Duração: até que a intenção se 

concretize.) 

Encontrar a pessoa desaparecida, veiculo e bem perdido, 

َوَجّلَ اِْن َشــآَءاّ�ٰ  َعّزَ  

� Enquanto tiveres uma confiança firme na graça de Allah 
 ���� �! ��"�#, recitação seguinte Wird

1 no maior número de vezes 

que poderes enquanto andando etc, tendo como não o 
wudhu: 

ِحْيِم   طَيا  َرّبِ  ُمْوٰ'  َيا  َرّبِ  $َلِْيم   ْحٰمِن الّرَ طبِْسِم اللِّٰ� الّرَ
 

Durante esta acção, recita Durud-‘Alan-Nabi algumas 

vezes também.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , encontrarás a pessoa 
desaparecida, ouro perdido, veículo perdido e a riqueza 

perdida etc. Assim como outras necessidades serão também 

preenchidas,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# : 

3 Acções para preenchimento das necessidades 

� Escreva H ُ�َّٰيا اَللI  39 vezes, amarra por volta da mão (pulso) 

ou põe em volta do pescoço e visita qualquer governante 

                                                           
1Wazifah or Wird significa um conjunto de palavras abençoadas e sagradas recitadas 
normalmente num número determinado para ter benefícios espirituais e físicos. [notas 
do tradutor] 
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ou funcionário por algum trabalho admissível,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�#  
Ele preencherá tuas necessidades. 

� Recita H ْکَراِم Iَياذَاالَْجَالِل َواْالِ  321 vezes e distribui algo 
bom entre as crianças dentro das suas possibilidades. 

 ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , o desejo será realizado. 

� Mantém recitando o seguinte Wird andando, sentado, 

tendo ou não wudhu; teus desejos serão realizados,   ����
 ��� ���������� ��� � �! ��"�# : 

َْنَت  َو ِسْيلَِىتْ  اَْدِرْکِىنْ  َيا  َرُسْوَل  اللِّٰ�    قَلَّْت  ِحْيلَِىتْ   1ملسو هيلع هللا ىلص  ا

Fazer parar nevada 

� H َيا َحاِفُظ، َيا َخاِفُضI  escreve estes dois nomes abençoados de  
Allah  ���� �! ��"�# do lado oposto da frigideira com dedo e ponha 

fora de casa.  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , a nevada parará. 

4 Awraad (recitações) para protecção contra inimigo 

� Recitando  H ُ�َّٰالۤ اِلَٰ� اِّالَ اللI  abundantemente andando, sentado, 
de pé,   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , serás protegido de qualquer intriga ou 

                                                           

1Tradução:Ya Rasulallah  ٖ�� �) � �!  ����� ��*  )+�����  �$�  ��% �& ���� �' �! ! Minhas justificações já a acabaram, tu és 
o único intercessor, por favor ajuda-me. 
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artimanhas do teu inimigo e por graça de Allah  ���� �! ��"�# os 

ataques e truques do inimigo falharão. 

� Recita H َيا َقابُِض، َيا َباِسُط I 30 vezes por dia.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , 

serás vitorioso sobre o teu inimigo. 

� Recita H يَا َحافُِظ، يَا َخاِفُضI  500 vezes.  ����  ��� ���������� ��� � �! ��"�# , concederá 

paz ou protecção de qualquer prejuízo intencionado pelo 

inimigo. 

� Se houver um perigo a saúde e riqueza de alguma inimigo 

muito forte ou poderoso, recita H ْکَراِم Iَياذَاالَْجَالِل َواْالِ  
421 vezes (com Durud Sharif-‘Alan-Nabi uma vez no 

início e no fim) após cada Salah, faça súplica de protecção. 

  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , ficarás protegido de maldade e ruindade do 

inimigo. 

2 Awraad para a protecção do barco (e todo tipo de 

transporte) 

� A pessoa que recitar H ُ�ّٰاِلَٰ� اِّالَ الل ۤ Iَال  21 vezes antes de 

embarcar em um barco.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , toda viagem será 

um conforto e calma e o barco estará protegido de naufragar. 

� Recita H  َيا َ�ُّ َيا قَّيُْوُم I 132 vezes quando partires de barco 

ou de outro tipo de transporte.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , estará 
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protegido de qualquer dificuldade durante o percurso e 

mesmo o barco não irá naufragar na tempestade 
devastadora. 

��� 

Dois actos para obter sucesso e facilidade na viagem 

� Recita H ۤ Iاِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ َال 11 vezes antes de embarcar na 

viagem.  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , adquiriras facilidade na tua viagem. 

� Se uma pessoa escrever H  َ�ٰاِّالَ اللّٰ�ُ  َالۤاِل I  49 vezes e mantê-lo 
consigo numa viagem, estará seguro de calamidades da 

terra e do mar até voltar a casa e ele terá sucesso no 

propósito da viagem,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . 

Três curas espirituais para remoção de obstáculos no 

casamento 

� Aquelas jovens que tem obstáculos nos seus casamentos ou 

quebra de noivado, elas devem recitar H  ْکَراِم I َياذَاالَْجَالِل َواْالِ  

312 vezes depois de Salat-ul-Fajr logo suplicar para uma 

proposta de casamento honesta.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , irão casar 
brevemente e também terão maridos virtuosos. 

� A pessoa solteira deve escrever H  َيا َ�ُّ َيا قَّيُْوُم I 143 vezes e 

amarrar um talismã em volta da sua mão ou pôr no seu 
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pescoço. Casará cedo e sua relação de casamento será 

forte,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . 

� Se existir um obstáculo no casamento de alguma mulher ou 
homem ou haver uma barreira ou impedimento, recita Surah 

At-Teen 60 vezes no inicio com H  ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ I بِْسِم اللِّٰ� الّرَ  por 

cada dia depois de Salat-ul-Fajr no estado de wudhu.              
  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , dentro de 40 dias os teus desejos serão 

realizados. 

Uma acção de protecção contra acidentes 

ةَ  اِّالَ بِاللِّٰ�  بِْسِم اللِّٰ� َتَو$َّلُْت AََB اللّٰ�ِ   1َال َحْوَل  َو َال  قُـّوَ

(Abu Dawood, vol. 4, pp. 420, Hadees 5095) 

� Um homem disse: quando comecei a recitar o duá 

supracitado antes de sair,  ��� � ���  �8� �3 �A�� �� � ��� � �! ��"�#  escapei de acidentes 
várias vezes e, do espelho podia ver carros a colidirem 
com outro, contudo, com a graça de Allah ���� �! ��"�#, não houve 
prejuízo nem danos constatados. 

Duas acções para ganhar um caso no tribunal 

� Quem for submetido a um caso no tribunal injusto deve 

recitar H ْکَراِم Iَياذَاالَْجَالِل َواْالِ  654 vezes no dia do julgamento, 

a sentença será ao seu favor.  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . 

                                                           
1Tradução começar em nome de Allah  ��� � �! ��"�#, confiei em Allah  ��� � �! ��"�#e a força do 

shaituane rejeitado e beneficiar-se do bem não é (possível) sem Allah  ��� � �! ��"�#. 
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� Recita o seguinte versículo 133 vezes diariamente depois 

de cada Salah. Se tiveres razão [i.e. o que fizeste foi justo] 
então recita, caso não, o recitador poderá cair em 

extremas dificuldades. 

4 *Pl�ۡ �O �m  �:*�n �j �o* �Sۡ�� � �: �� / �j �o* �Sۡ�� �p �O �m �� 
� �p�T
ۡ
f� �qr �2 jۡ�l ��s@B 

(Part 15, Surah Bani Israel, verso 81) 

Caso seja afectado negativamente no exercício de praticas 

espirituais 

� Recita H  يَاَواِحُد I  3000 vezes por dia até 11 dias (com Durud-

‘Alan-Nabi11 vezes no inicio e no fim)   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# ,o 

coração estará tranquilo e em paz dentro de pouco tempo. 

Dois actos para libertar-se da prisão 

� Se alguém tiver sido preso injustamente ou detido, deve 

recitar H  َيا َ�ُّ َيا قَّيُْوُم I abundantemente enquanto estiver a 

andar, sentado, em pé etc., e mesmo escrever num 

pedaço de papel e pô-lo como se fosse um talismã. 

 ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , estará liberto em pouco tempo. 

� Recita H ُ�ّٰاِلَٰ� اِّالَ الل ۤ I َال  com abundância.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , a 

pessoa será solta dentro em breve da prisão. 
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Remédio espiritual para escassez de água do poço ou do ribeiro 

� Se houver crise ou escassez de água em qualquer poço ou 

ribeiro então escreva H ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ I بِْسِم اللِّٰ� الّرَ sobre uma 

pedra de argila (um pequeno pedaço de cerâmica/ vaso de 

barro) e ponha-a dentro de um poço ou ribeiro.  �������������  ���� ��� � �! ��"�# , 
a água aumentar-se-á. 

5 Actos para salvaguardar loja, casa, família e bens 

� Recita H  ُ�َّٰيا اَلل I  49 vezes por dia e sopra na loja, casa ou 
bens.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , o recitador estará protegido de várias 
perdas. 

� Escreve H ُ�ّٰاِلَٰ� اِّالَ الل ۤ I َال  69 vezes num pedaço de papel ou 
adquire escrito, obtêm estruturado em aro e pendura na 

loja ou em casa etc.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , nenhum mau espírito 
entrará ou se já existia logo sairá (irá fugir) do local. 

� Se H ُ�َّٰالۤ اِلَٰ� اِّالَ اللI é recitado e soprado nas coisas habitualmente 

usadas então   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , as coisas estarão protegidas 
assim como abençoadas. 

� Desenvolve um hábito de recitar H  ْکَراِم َياذَاالَْجَال I ِل َواْالِ  21 
vezes antes de qualquer tipo de procedimento transaccional 

ou financeira.  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# ,o recitador permanecerá seguro 
de qualquer tipo de perdas. 
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� Aquele que escreve H ُ�ّٰاِلَٰ� اِّالَ الل ۤ Iَال 65 vezes e o guarda 

consigo   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , estará protegido da brutalidade de 
pessoas cruéis. 

Remédio para dor de cabeça dentro de minutos 

[De seguida é apresentado um tratamento tradicional e convencional 

para serem usados com a consulta previa do teu médico.] 

Põe uma colher de açúcar e duas sementes pretas de carda 

mungo na tua boca e as mastiga bem e chupe a sua polpa.   ����
  ��� ���������� ��� � �! ��"�# , a dolorosa dor de cabeça vai abrandar dentro de 

cinco minutos e usando-o por alguns dias, a tua dor de cabeça 

passará. Aqueles pacientes que sofrem de problema de diabete 
devem usar 12 folhas verdes de menta em vez de açúcar.  

O remédio para ácido úrico a partir do limão e rabanete 

Corta rabanete ao meio e em pedaços, espreme-o, e comei-o de 
jejum sem pôr sal e os outros ingredientes, devendo permanecer 

uma hora sem comer algo.   ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , o nível do acido de 
úrico normalizar-se-á. (faça isto durante 7 dias.) 

Um remédio simples para diabetes, colesterol e hipertensão 

Casque uma rabanete (Karaylah) deixe-a secar, depois moa as 
sementes e faça um pó. Tome uma colher de chá todas manhãs 

e noites. Isto trará benefícios e controlará a diabete, alta pressão 

de sangue e colesterol,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# . 
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As curas espirituais para diferentes doenças e ansiedades 

� Há um acto efectivo e especial para doenças físicas diferentes, 
psíquico, tensão, depressão, efeitos perversos, mágico, mau 

olhar, obstáculo etc. Se membros da família mantiverem 

nessa prática,  ��� ����������  ���� ��� � �! ��"�# , eles vão se livrar da hostilidade 
local e inquietação e a sua casa será um lugar de paz. 

Quando se oferece dois Rakates (genuflexões) Sunnah de 
Fajr e dois Rak’aat Sunnah oferecidos depois do salah Fard 

Salah de Zuhr, Maghrib e‘Isha, recita os últimos 6 Surates 

do Sagrado Quran depois do Surah Al-Fatihah deste 
modo: no primeiro Rak’at, Surah Al-Kafiroon, Surah An-

Nasr e em seguida Surah Lahab e no segundo Rak’at, recita 

Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq e Surah An-Naas. No início 

de cada Surah, recita H  ِحْيِم ْحٰمِن الّرَ I بِْسِم اللِّٰ� الّرَ . (Duração: até 

que a cura seja obtida.) por vezes recita alguns Surates 
abençoados alternativos. 

É relatado na página 548, volume 1, regulamento n°: 30 do Bahar-

e-Shari’at, publicação do Maktaba-tul-Madinah: determinar 

alguns surates como sendo especificos a ser recitados em certos 
Sualates é ‘Makruh (Tanzeehi)’. Não obstante, aqueles surates 

mencionados no ‘Ahadís’ são recomendados a sua recitação 

ocasionalmente, não regularmente para que os outros não 
tenham a impressão de ser ‘Wajib’. 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

23 Safar-ul-Muzaffar, 1437 AH (Dezembro 6, 2015) 
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