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Du’ā para ler o livro 

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

ou aula Islâmica, , lembrarás de qualquer coisa que 
estudares:  

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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*
 

Provavelmente Satanás não permitirá que tu leias esta epist la, 
contudo, de forma a ficares ciente dos perigosos ataques 
satanânicos, leia este livro do princípio ao fim. 

Incómodo de não Recitar (Durud Sharif) alāt-‘Alan-

Nabī �

É narrado que certa vez alguém teve um sonho em que ele viu 
uma pessoa, já falecida, usando sobre a sua cabeça o chapéu 
dos adoradores de fogo. A pessoa que sonhava perguntara o 
motivo da pessoa estar a usar o chapéu e, em resposta disse o 
seguinte: ‘Sempre que eu ouvia ou mencionava o nome do 
Sagrado Profeta , eu não recitava Durud Sharif 

*No dia 23 de Rabī’-ul-Ghauš 1419 AH, este discurso foi passado (por parte) do Sh rja  

aos participantes do Ijtima semanal, inspirador da Sunnaĥ, do Dawat-e-Islami, que 
tomou lugar no Faizān-e-Madīnaĥ, no Madanī Markaz global, Bāb-ul-Madīnaĥ 
Karachi. Aqui é apresentado em formato de texto com algumas rectificações que foram 
necessárias. 
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Causas de uma Má Morte

( alāt). Este pecado fez com que eu perdesse o meu Imān e 
conhecimento místico.’  

 

Ninguém pode ser Declarado Descrente através de 

Sonhos 

Caros irmãos Muçulmanos! Vocês viram as consequências 

horriveis que os pecados podem ter! Um é o perigo de perder o 

Imān na altura da morte, por resultado de cometer pecados. 

Há aqui uma regra que deve ser enfatizada e considerada: 

Apesar de que é sim um motivo de preocupação ter um sonho 

m u sobre uma pessoa, o sonho de um não-Profeta não serve 

como prova conclusiva de acordo com a Sharī’aĥ, e nenhum 

Muçulmano pode ser declarado Kāfir (descrente) tendo apenas 

um sonho como base. Mesmo que uma pessoa falecida apareça 

no sonho de alguém com qualquer sinal de Kufr (descrença), 

ou o Muçulmano falecido por si mesmo informa a pessoa que 

está a sonhar que perdeu seu Īmān, ainda assim ele não deve 

ser considerado um Kāfir. 
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Escrevendo  invés de alāt não é permitido 

adr-ush-Sharī’aĥ, Badr-u - arīqaĥ, ‘Allāmaĥ Muftī Muhammad 
Amjad ‘Alī A’ amī  disse: ‘É Far  (para um 
Muçulmano) recitar Durud Sharif ( alāt-‘Alan-Nabī ) uma 
vez em sua vida. Em congregação é Wājib recitar o Durud 
Sharif, quer seja ele a recitar o nome do Sagrado Profeta 

 quer seja uma outra pessoa a recitá-lo. Por 
mais que a pessoa escute o abençoado nome 100 (cem) vezes 
durante um encontro em grupo, ele deve recitar Durud Sharif 
em cada uma das vezes. Se alguém menciona ou ouve o nome 
abençoado e não recita Durud Sharif naquela mesma altura, 
então ele deverá recitar em uma outra altura. Quando a pessoa 
escreve o abençoado nome do Sagrado Profeta , 
de acordo com alguns estudiosos, é Wājib escrever Durud 
Sharif junto ao nome abençoado. Nos dias de hoje, a maior 
parte das pessoas abrevia o Durud Sharif e escreve apenas , 

, , ou ( ) or (PESE–Paz esteja sobre ele), isto não é 
permitido e, é um grande pecado arām. Do mesmo modo, 
algumas pessoas ao invés de escreverem  e , 
escrevem ou, isso também deve ser evitado.’  

Quando escreve-se o nome de Allah , não escreva apenas 

um  junto a ele. Escreva  ou  por completo. 
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Tire Vantagem da Abertura 

Caros Irmãos Muçulmanos! A parábola acima contém uma 

estória que é preocupante sobre uma pessoa já falecida que não 

recitava Durud Sharif quando mencionava ou ouvia o nome do 

Sagrado Profeta . Nós devemos temer a 

Indiferença e o Plano oculto de Allah , nós não devemos ser 

negligentes em recitar o Durud Sharif ( alāt-‘Alan-Nabī ). 

É possível que a pessoa possa não ter recitado Durud Sharif no 

passado, após ter escutado ou mencionado o nome abençoado. 

Se este for o caso, então a pessoa deve agora tirar vantagem da 

abertura da permissão em recitar o Durud mais tarde, em caso 

de não ter recitado no momento em que ouviu ou mencionou 

o nome abençoado. No futuro, a pessoa deve tentar recitar o 

alāt (Durud Sharif) assim que mencionar ou ouvir o nome 

abençoado, caso não, que recite em uma outra altura. 

Quatro motivos de um Mau Fim 

Consta no Shar -us- udūr que existem quatro motivos para 
um m u fim:  

1. Preguiça em fazer alāĥ 

2. Consumir (bebidas) álcoolicas 

www.dawateislami.net



Causas de uma Má Morte

3. Disobediência aos Pais 

4. Fazer mal aos outros Muçulmanos

 

Consta aqui um assunto de grande importância que é 

preocupante para todos aqueles irmãos Muçulmanos que não 

fazem alāĥ ou fazem, mas em forma de Qa ā (depois de 

passar o tempo estipulado), ou não acordam para o alāĥ de 

Fajr ou ainda que façam o alāĥ em suas casas, sem nenhuma 

isenção Shar’ī válida, ao invés de faze-lo no Masjid com 

Jamā’at. O que aconteceria se a preguiça em fazer alāĥ 

resultasse na perda do Īmān da pessoa! Da mesma forma, 

aqueles que consomem bebidas alcólicas, desobedecem seus 

pais e fazem mal aos Muçulmanos, quer com suas línguas ou 

pelas suas mãos, devem procurar arrepender-se com 

sinceridade. Maulānā Sayyīd Muhammad Na’īmuddīn 

Murādābādī disse: ‘Na verdade, arrependimento é 

voltar-se para Allah . Existem três pilares do 

arrependimento: 

Admitir o pecado cometido. 

Sentir remorso (vergonha) de o ter cometido.

Determinar-se a abandonar o pecado. 
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Se um pecado for compensável, então é obrigatório compensá-
lo. Por exemplo, se a pessoa perdeu o alāĥ, ela deve, além de 
arrepender-se, fazer o alāĥ como Qa ā.’ 

   

Se a pessoa roubou ou falhou violando os direitos de outras 

pessoas, ela deve, além de arrepender-se, procurar cumprir 

com os direitos devidos às outras pessoas. Por exemplo, se a 

pessoa intristeceu seus pais, irmãos, esposa, amigos ou 

qualquer outra pessoa, então ela deve desculpar-se com elas de 

tal forma que elas o perdoem, porém ,o simples proferir a 

palavra ‘desculpa’ não é suficiente em todos os assuntos. 

Incidente das Três Falhas 

Consta no Minĥāj-ul-‘Ābidīn que certa vez, Sayyīdunā Fu ayl 
bin ‘Iyā  visitou um dos seus alunos, que se 
encontrava a beira da morte. Sentando-se do lado de seu 
estudante, ele começou a recitar o Sūraĥ Yāsīn, mas o 
estudante disse: ‘Pare de recitar o Sūraĥ Yāsīn.’ Sayyīdunā 
Fu ayl bin ‘Iyā  fez Talq n1 (i.e. lembrou-lhe para) 
recitar a Kalimaĥ, mas ele respondeu: ‘Eu jamais recitarei essa 

1 Não peça para que a pessoa à beira da morte recite a Kalimaĥ. Ao invés disso, recite a 
Kalimaĥ em voz alta para que ela possa recordar-se e também recitá-la. Veja com mais 
detalhes o método de Talqīn no livrete ’40 Desejos Madanī.’ 
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Kalimaĥ e eu não tenho nada a ver com ela'; após ter proferido 
estas palavras, ele faleceu. Extremamente entristecido pelo m u 
final do seu estudante, Sayyīdunā Fu ayl bin ‘Iyā  
chorou por 40 dias em sua casa. Depois do 40  dia, ele teve um 
sonho em que viu seu estudante sendo arrastado para o 
Inferno por anjos. Ele perguntou: ‘Porque tu foste privado de 
seu conhecimento místico? Tu tinhas um estatuto muito 
elevado entre os meus estudantes.’ O estudante respondeu: ‘Foi 
por causa de três m us hábitos. O primeiro é inventar estórias, 
eu dizia uma coisa para meus amigos e outra para si. A segunda 
é inveja, eu tinha inveja de meus amigos e o terceiro é o 
consumo de álcool, seguindo o conselho de um médico eu 
consumia um copo de álcool todos anos para que fosse curado 
de uma certa doença.’  

Caros irmãos Muçulmanos! Tremam com temor de Allah  
e com humildade inclinem-se para Ele , com a intenção de 
agradá-lo . Ai de mim! O estudante de um grande santo 
proferiu palavras de Kufr (descrença) na altura de sua morte 
por causa de inventar estórias, invejar e consumir álcool. Sadr-
ush-Sharī’aĥ, Badr-ut- arīqaĥ, ‘Allāmaĥ Muftī Muhammad 
Amjad ‘Alī A’ amī  disse: ‘Que Allah  não 
permite, quando uma pessoa for a proferir palavras de Kufr na 
altura da sua morte, o decreto de Kufr não se aplica, pois ela 
pode simplesmente ter perdido sua sabedoria por causa da 
agonia da morte e proferido essas palavras em estado 
inconsciente.’  
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Resurreição na forma de Cães 

É triste que o hábito de inventar estórias ficou tão comum que 
a maior parte das pessoas nem sequer tem consciência de estar 
comentendo este pecado quando o fazem – inventar estórias é 
extremamente prejudicial para a vida futura da pessoa. 
Rasūlullāĥ  disse: ‘Aqueles que caluniam, falam 
mal dos outros, inventam estórias (intriga) e procuram 
identificar defeitos em pessoas inocentes, serão ressucitados 
(no Dia do Julgamento), por Allah , na forma de cães.’  

  
É mencionado em um outro adīš que aquele que inventa 
estórias não entrará no Paraíso. 

 

Definição de Intriga (Mexirico) 

É extremamente essencial evitar Muĥlikāt, i.e. os pecados que 
levam à destruição. Uma das maneiras de evitá-los é adquirir 
conhecimento e entendimento da natureza desses pecados, aqui 
consta uma definição da intriga: ‘Allāmaĥ ‘Aīnī  
narrou de Imām Nawavī , ‘Transmitir o que uma 
pessoa disse a outra pessoa com a intenção de causar maldade é 
chamado Intriga.’ 
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Nós evitamos fazer Intrigas? 

Infelizmente, nos dias de hoje, a maior parte das conversas das 
pessoas contém intrigas e difamação e até calúnia, quer seja em 
círculo de amigos ou em uma congregação de pessoas depois de 
um evento religioso, uma cerimônia de casamento ou funeral, 
um encontro com alguém ou mesmo no meio de uma conversa 
telefônica, a maioria das pessoas envolvem-se na prática dos 
pecados da calúnia e intriga. Se uma pessoa sensível e com 
conhecimento religioso analisar até mesmo uma pequena 
conversa entre duas pessoas, ele irá identificar algumas dúzias de 
intrigas e adicionado a isso palavras pecaminosas. 

Ai de mim! O que acontecerá connosco? Leia este adīš 
novamente: ‘Aquele que faz intriga não entrará no Paraíso’. Se 
ao menos praticassemos a protecção1 Madanī da nossa língua 
com rigor e evitássemos falar desnecessariamente. Geralmente, 
é muito difícil para aqueles que ficam na companhia de amigos 
muito fafar es e de m u comportamento evitar a prática da 
calúnia e de fazer intrigas. Consta em um adīš que aquela 
pessoa que fala em excesso também comete erros em excesso, 
de igual modo, aquela pessoa que comete erros em excesso 
também comete muitos pecados e, quem comete muitos 

1‘Protecção Madanī da Língua’ é um termo usado no ambiente Madanī do Dawat-e-
Islami, que refere-se ao facto de evitar falar desnecessariamente ou falar coisas 
pecaminosas. 

www.dawateislami.net



Causas de uma Má Morte

pecados é merecedor do Inferno. 
 

O amado e abençoado Profeta  disse: ‘Boas 
novas para pessoa que evita falar excessivamente e gasta aquilo 
que está em excesso na sua riqueza.’

Um dos companheiros abençoados  disse: ‘Por vezes 
uma pessoa diz algo para mim e eu gostaria de responder a essa 
pessoa e, a vontade é tanta que supera o desejo de uma pessoa 
sedenta por água gelada, mas eu evito responder temendo que 
seja fala desnecessária.’  

Caros Irmãos Muçulmanos! Aquele companheiro  
evitou até mesmos conversas permissíveis por medo dessas 
serem fúteis, enquanto envolvemo-nos em conversas 
desnecessárias, caluniamos, causamos intrigas, procuramos 
defeitos nos outros e atirámos falsas culpas sobre eles. Ai de 
mim! O que será de nós? Que Allah  abençoe-nos com 
bom senso, para que nos habilite a evitar conversas 
pecaminosas e para que pratiquemos uma verdadeira 
protecção Madanī das nossas línguas. 
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Caros Irmãos Muçulmanos! A parábola acima citada mostra-
nos quão devastadoras são as consequências da inveja; a 
doença da inveja ficou largamente difundida. Consta em um 

adīš, ‘A inveja consome as boas acções assim como o fogo 
consome a madeira.’  

Definição da Inveja 

Aquele que possui inveja é chamado de ‘ āsid’, enquanto que 
aquele sobre quem a inveja recai é chamado de ‘Ma sūd.’ Veja 
de seguida a definição da inveja de acordo com a definição 
extraída do livro Lisān-ul-Arab, volume 3, página 166.

asad (inveja) significa desejares a perda da dádiva (favor) do 

Ma sūd e que a mesma seja concedida (adquirida) a te. 

Significado de Inveja em Palavras Simples 

Caros Irmãos Muçulmanos! Esta definção mostra que se uma 
pessoa deseja a perda de qualquer (uma) das dádivas em favor 
de si mesma, este desejo é chamado inveja. Por exemplo, se 
uma pessoa deseja, por causa de ódio, que uma dada pessoa 
famosa or respeitada seja desgraçada e ela torne-se famosa em 
seu lugar, este desejo é inveja. De forma similar, se a inveja de 

www.dawateislami.net



Causas de uma Má Morte

alguém deseja que uma dada pessoa rica fique pobre e que ela 
torne-se rica, esse tipo de sentimento é também um exemplo 
de inveja. Allah  não permite, pos este tipo de doença 
ficou muito comum. Nos dias de hoje, todo e qualquer esforço é 
feito para que se cause perdas no negócio de um outro 
comerciante, as pessoas acusam-se umas às outras e procuram 
identificar defeitos nos produtos de uns aos outros. Motivados 
pela inveja, elas cometem (pecados como) a mentira, calúnia e 
difamação, intriga, desgraçam e muitos outros pecados. Ai de 
mim! A maioria dos Muçulmanos nos dias de hoje estão a 
perder o espírito de irmanidade Islâmica, o quão piedosos e 
virtuosos eram os Muçulmanos do passado é algo que pode-se 
perceber lendo a parábola que se segue: 

Parábola do Qu b-e-Madīnaĥ 

O Cálifa de A’lā a rat, Qu b-e-Madīnaĥ, Sayyīdunā iyāuddīn 
A mad Qādirī Razavī  estabeleceu morada em 
Madīnaĥ desde o ‘Per odo Turco de Serviço’. Ele  
ficou na abençoada cidade por quase 77 anos e a sua 
abençoada sepultura está situada no Jannat-ul-Baqī’. Certa vez, 
alguém perguntou para o Qu b-e-Madīnaĥ , ‘Yā 
Sayyidī! Como eram as pessoas de Madīnaĥ nos tempos 
passados (provavelmente referindo-se ao tempo dos Turcos)?’ 
Ele  respondeu: ‘Certa vez, um āji rico foi para uma 
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loja de roupa e pediu por um certa variedade de tecido em 
grande quantidade para distribuir para os pobres. O dono da loja 
disse: ‘Eu tenho os tecidos que tu queres, mas eu peço-te para que 

compres o tecido da loja em frente a minha. , Eu tive 
boas vendas hoje, mas o dono da loja em frente teve muito 
poucas vendas.’ O grande santo  disse de seguida: ‘As 
pessoas de Madīnaĥ eram assim no passado.’ Que Allah  
lhes abençoe e perdoe-nos em nome deles. 

 

Ruína de dois Mūażżins Que Gostavam (afeção 

amorosa) de Jovens sem Barba 

Sayyīdunā ‘Abdullāĥ bin Ahmad Mūażżin  disse: ‘Eu 
estava ocupada fazendo aw f do Ka’ba  quando o meu olhar 
caiu sobre uma pessoa que estava repetidamente a fazer o 
seguinte Du’ā, enquanto segurava um papel com a imagen a 
Ka’baĥ, ‘Ó Allah ! Permita-me partir deste mundo como 
Muçulmano.’ Eu perguntei-lhe: ‘Porque é que tu não fazes 
nenhum outro Du’ā para além desse?’ Ele respondeu: ‘Eu tinha 
dois irmãos, meu irmão mais velho fazia o Ażān num Masjid, 
sem qualquer salário por 40 anos. Na altura da sua morte, ele 
pediu pelo sagrado Quran, nós demos-lhe uma cópia do sagrado 
Quran para que ele pudesse ganhar algumas bênçãos, segurando o 
Quran ele disse: ‘Sejam minhas testemunhas, todos vós, eu não 
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acredito em nenhuma das crenças nem mandamentos do Quran.’ 
Tendo dito isso, ele faleceu. Meu outro irmão também fazia 
Ażān num Masjid por 30 anos, sem salário, mas ele também 
faleceu como um não-Muçulmano. Portanto, eu estou 
extremamente preocupado com o meu fim (a minha morte) e 
sempre faço Du’ā para ter uma boa morte (com Imān).’ 
Sayyīdunā ‘Abdullāĥ bin A mad Mūażżin  
perguntou: ‘Que pecados horriveis teus irmãos cometiam?’ O 
homem respondeu: ‘Eles tinham interesse em mulheres Na-
Ma ram1 e apreciavam (com luxúria) jovens (homens) sem 
barba.’ 

Regras do Véu 

Caros Irmãos Muçulmanos! Que calamidade! Será que nós não 
vamos desistir de “andar sem o véu) e de falar de forma 
informal com mulheres Na-Ma ram? Será que nós não vamos 
proteger nossos olhos de olhar em mulheres Na-Ma ram, 
incluíndo nossas cunhadas e esposas de nossos tios (do lado 
materno ou paterno)? (De acordo com a Sharī’aĥ, elas também 
são mulheres Na-Ma ram).  

Da mesma forma, primos do lado da mãe ou do pai devem 
observar o ‘véu’ na presença de um ou outro. Do mesmo 

1 Na-Ma ram é alguém com quem o casamento é permissível. 
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modo, cunhados e cunhadas devem manter o véu na presença 
de um e de outro, um Pīr Na-Ma ram e sua discípula também 
devem cumprir com o véu quando estiverem no mesmo local e 
uma discípula não poderá beijar a mão de seu Pīr Na-Ma ram. 

Olhar para um Amrad com Luxúria é arām 

Tome cuidado! Um Amrad (i.e. um jovem atraente que não 
tem barba) é como o fogo, aproximar-se e ficar amigo dele, 
contar piadas e diverter-se com ele, agarrá-lo ou abraça-lo e 
ficar confortável no colo dele, todos estes são actos que levam à 
pessoa ao Inferno. É benéfico ficar longe dele, mesmo que ele 
não seja culpado e, de forma alguma, magoe-o por ele ser um 
Amrad. Contudo, note que é extremamente imperioso ficar 
longe dele.  

Jamais te sentes por traz dele na mota ou mesmo deixe-o sentar-
se por traz de si, pois o calor do fogo queima não importa se 
estiver atraz ou por frente de si. Por mais que não haja nenhum 
sentimento de luxúria (desejo), abraçá-lo poderá levar a fitnaĥ 
(tentação). Se a pessoa tiver algum tipo de desejo, então 
abraçá-lo, apertar as mãos com ele e, de acordo com alguns 
estudiosos, até mesmo olhar para ele com desejo é arām. 

Proteja seus olhos contra reparar em qualquer parte do seu 
corpo, até mesmo suas roupas, se a pessoa sente desejo só de 
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pensar ou imaginar nele, então, isso também deverá ser 
evitado. Da mesma forma, se a pessoa sente desejo ao ver a 
caligrafia dele ou algo que pretence-lhe, então a pessoa deve 
evitar-lhe, não só, como qualquer coisa relacionada a ele (isto e 
do jovem atraente e sem barba). 

Setenta Demônios com o Amrad 

Alertando-nos dos perigosos ataques de Satanás através do 
Amrad, A’lā a rat  disse: ‘É narrado que existem 
dois demônios com a mulher, emquanto com o Amrad existem 
setenta.’ 

De qualquer modo, é extremamente necessário ficar longe de 
mulheres e Amrad que sejam Na-Ma ram e evitar olha-los. Caso 
contrário, já leste (acima) o quão tr gico e alarmante foram as 
mortes de duas pessoas aparentemente piedosas.  

Sugiro que leias a pequena epist la ‘Amrad Pasandī kī 
Tabāĥkāriyān’, publicado pela Dawat-e-Islam.  
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Não efectuar o Hajj é uma causa de uma Má Morte 

O Nobre Profeta  advirtiu-nos: ‘A pessoa que 
tem meios para efectuar o Hajj e sem dificuldades nenhumas 
que o impeçam-lhe de faze-lo, nem mesmo um governante 
opressor ou uma doença que a impedissem, sendo assim, ela 
perde a vida sem ter efectuado o Hajj, ela poderá morrer como 
um Judeu ou Cristão.’ 

 

Isto mostra que aquele que morre sem ter efectuado o Hajj, 
mesmo tendo todas as possibilidades ou seja sendo Far  para 
ele, está em grande risco de ter um péssimo fim. 

Teme-se uma Má Morte para pessoa que Fala 

Durante o Ażān 

Fazendo referência ao Fatāwā-e-Razavīyyaĥ, Sadr-ush-
Sharī’aĥ,Badr-ut-Tarīqaĥ, ‘Allāmaĥ Muftī Muhammad Amjad 
‘Ali A’ amī  disse: ‘Aquele que continuar a falar, 
enquanto o Ażān está a ser proclamado, corre o perigo de ter 
uma péssima morte. Que Allah  nos  proteja.’  

A pessoa que Respondeu o Ażān Entrou no Paraíso 

Caros Irmãos Muçulmanos! Quando o Ażān começa, a pessoa 
deve parar o que quer que esteja fazendo e responder ao Ażān. 
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Contudo, se a pessoa estiver a andar à caminho do Masjid ou a 
fazer o Wu u, então ela poderá continuar a faze-lo enquanto 
responde ao Ażān. Se estiverem a ocorrer muitos Ażāns, é 
suficiente responder apenas um deles, embora seja melhor 
responder todos eles. 

De certeza aqueles que respondem ao Ażān são muito 
afortunados! Consta no Tārīkh-e-Dimishq, volume 40, página 
412, que ‘Sayyīdunā Abū Hurairaĥ  narrou: uma 
pessoa que aparentemente não era conhecida por suas 
virtuosos acções faleceu. O Sagrado Profeta  
disse para os seus abençoados companheiros , 
‘Vocês sabem o que Allah  fez com que aquela pessoa 
entrasse no Paraíso?’ Os abençoados companheiros  
ficaram surpresos ao ouvir isso, pos ele (o falecido) 
aparentemente não fez qualquer acção que fosse de admirar. 
Mais tarde, um dos companheiros  foi para casa do 
falecido e perguntou à esposa sobre qualquer acção virtuosa 
particular de seu marido. Ela respondeu: ‘Eu não sei de 
nenhuma acção particular, mas sei que, quer fosse dia ou noite, 
sempre que ele escutasse o Ażān, ele sempre respondia ao 
Ażān.’  

Que Allah  lhes abençoe e que nos perdoe em nome deles! 
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Para mais detalhes sobre as regras em volta do Ażān e a 
respectiva resposta, leia o livro ‘Bênçãos do Ażān’, publicado 
pelo Maktaba-tul-Madīnaĥ.  

Montanha de Fogo 

Certa vez, Sayyīdunā Mālik bin Dīnār  foi visitar 
uma pessoa que estava à beira da morte, o grande santo 

 vez após vez aconselhou a pessoa para recitar a 
Kalimaĥ, mas ela contiuava repetindo as seguintes palavras: 
‘Dez, onze! Dez, onze’! Quando fora perguntado sobre o 
motivo de ficar repetindo tais palavras, a pessoa respondeu: 
‘Há uma montanha de fogo em frente de mim, sempre que 
tento recitar a Kalimaĥ, a montanha aproxima-se e queima-
me.’ O grande santo depois perguntou as pessoas 
que acções aquela pessoa costumava fazer aqui no mundo, eles 
responderam que ele recebia (dinheiro) de juros (usúria) e 
pesava (media) coisas desonestamente (quando as vendia).  

Tormento por Pesar/Medir de Forma Desonesta 

Ai de mim! A ruína aguarda áqueles que recebem juros e 
pesam (medem) de forma desonesta! Ó aqueles que se atrevem 
a atirar-se nas chamas ardente do Inferno apenas por meras 

moedas! Oiçam! Consta no Rū -ul-Bayān, ‘Aquele que 
pesar/medir de forma desonesta ser  atirado nas profundezas 
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do Inferno no Dia do Julgamento e, ser  forçado a sentar-se 
entre duas montanhas de fogo, será lhe ordenado que pese-as. 
Quando a pessoa aproximar-se das montanhas, o fogo vai 
queimá-lo.’ 

Má morte de um Shaykh 

É narrado que Sayyīdunā Sufyān aurī e Sayyīdunā Shaybān 
Rā’ī  certa vez encontraram-se. Sayyīdunā Sufyān 

aurī  ficou a chorar continuamente por toda a 
noite, quando Sayyīdunā Shaybān Rā’ī perguntou-
lhe o motivo de tanto choro, ele respondeu: ‘Eu choro por 
medo de ter uma má morte. Eu recebi a minha educação 
Islâmica de um Shaykh por 40 anos, ele adorou (Allah ) 
por 60 anos no Masjid-ul- arām, contudo ele faleceu no 
estado de Kufr (descrença). Sayyīdunā Shaybān Rā’ī  
disse: ‘Ó Sufyān! Isto foi consequência dos pecados dele; tu 
nunca deves desobedecer Allah .’  

Antigo Professor dos Anjos 

Caros Irmãos Muçulmanos! Allah  é certamente indiferente, 
ninguém conhece o plano oculto de Allah . Ninguém deve 
orgulhar-se (arrogantemente) de seu conhecimento ou de seus 
actos de adoração. Satanás adorou por milhares de anos e 
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tornou-se o ‘Professor dos Anjos’ por causa de seu 
conhecimento e adoração, mas ele foi arruinado por causa de 
sua arrogância, tornando-se em um descrente, ele agora não 
poupa esforços em desviar as pessoas. Quando a pessoa está 
próxima da sua morte, Satanás faz de tudo em seu poder para 
que a pessoa perca seu Īmān, não obstante ,ter j  sussurado 
coisas erradas para ela durante toda sua vida. 

Satanás Disfarçado de Pais 

Consta que quando uma pessoa está próxima da morte, dois 
demônios vem sentar-se ao seu lado, um do lado direito e o 
outro do lado esquerdo, disfarçando-se com a aparência de 
seus pai, o satanás que senta à direita diz: ‘Ó filho! Olha, eu sou 
o teu querido pai e aquele que se preocupa consigo, meu 
conselho para si é, que abraces o cristianismo, pois é a 
verdadeira entre todas as religiões.’ O satanás sentado no lado 
esquerdo diz: ‘Ó minha amada criança! Eu carreguei-te no meu 
ventre, eu alimentei-te com o meu leite e cuidei-te em meu 
côlo. Ó meu filho amado! Eu aconselho-te a morreres após 
abraçares o Judaísmo, pois esta sim, é a verdadeira religião.’ 

Uma Gota da Agonia da Morte 

Caros Irmãos Muçulmanos! Esta é uma situação alarmante, 
quando uma pessoa tem febres ou dores de cabeça, ela sente 
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dificuldade em tomar uma decisão clara – A agonia (dore) da 
morte é severa. Consta no Shar -us- udūr que se uma gota da 
agonia cair sobre todas as criaturas vivendo nos c us e na terra, 
todos eles perderão a vida.  

Imaginem! O quão difícil seria para manter-se firme no Islam 
se Satanás aparecesse disfarçado dos pais da pessoa a beira da 
morte afim de desviá-lo, enquanto ela está passando por tal 
agonia! Consta no Kīmīyā-e-Sa’ādat, ‘Sayyīdunā Abū Dardaĥ 

 disse: ‘Por Allah ! Ninguém pode ter certeza se 
ele encontrará sua morte com o Islam ou não (mantendo o seu 
Islam ou não).’  

Satanás na Forma de Amigos 

ujja-tul-Islam Sayyīdunā Imām Muhammad Ghazālī          
 disse: ‘Na hora da morte, Satanás junto de seus 

comparsas, aparece em frente da pessoa disfarçado de seus 
familiares e amigos. Todos eles dizem a ele: ‘Irmão! Nós 
saboreamos a morte antes de te, portanto nós estamos bem 
cientes de tudo que acontece após a morte, agora é sua vez.  

Nós damos-te uma sugestão sincera devendo adoptares o 
Judaísmo, pois é a única religião aceite por Allah . Se a 
pessoa à beira da morte não aceita o que eles dizem, esses 
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demônios aparecem na forma de outros amigos e aconselham-
na da seguinte forma: ‘Adopta a religião Cristã, pois esta é a 
única religião que cancelou a religião de Moisés.’ Desta mesma 
forma, grupos diferentes de demônios vão aparecendo 
disfarçados de amigos e familiares da pessoa, sugerindo-lhe 
para que ela abrace estas crenças falsas. Portanto, aquele que 
estiver predestinado a afastar-se da verdade abraçar  qualquer 
religião falsa nessa altura e renuncia o Islam.’  

 

O que Acontecerá Connosco? 

Que Allah  tenha misercórdia da nossa condição 
deplorável, nós não sabemos o que acontecerá connosco na 
altura da nossa morte, n s cometemos muitos pecados e não 
temos boas acções. Ó Allah ! Nós imploramos-te para que 
previnas Satanás de vir até nós na altura da nossa morte e, 
abençoe-nos com a visão do Seu Amado Profeta . 

Mantenha a Sua Língua sob Controlo 

Caros Irmãos Muçulmanos! Todos Muçulmanos deviam 
sempre temer a Indiferença e o Plano Oculto de Allah . Nós 
não sabemos que má acção pode causar a Ira de Allah  
ameaçando o nosso Imān, nós devemos sempre mostrar 
humildade e modéstia para com Allah . Mantenha a vossa 
l ngua sob controlo, pois falar em excesso pode, por vezes, 
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levar a pessoa a proferir palavras de Kufr, mesmo sem estar 
ciente disso. É indispensável que fiquemos sempre 
preocupados com a protecção do Īmān. A’lā a rat 
disse que: os Sábios Islâmicos disseram: ‘Aquele que não tem 
medo de perder seu Imān (nesta vida) está em perigo eminente 
de perder seu Imān na altura da sua morte.’  

 

 

Pérolas Madanī para uma Boa Morte 

Caros Irmãos Muçulmanos! Que Desgraça! Há um assunto de 
grande importância e que deveria ser a preocupação de todos 
nós, pois nós não sabemos qual é o Plano Oculto de Allah 
contra ou nosso favor e muito menos o nosso fim. ujja-tul-Islam 
Sayyīdunā Imām Muhammad Ghazālī  disse: ‘Se tu 
quiseres proteger-te de uma má morte, então use o teu tempo 
de vida para obedecer Allah , evitando todos os pecados. É 
necessário que tu tenhas medo como dos ‘Aārifīn, de modo que 
chores muito e fiques triste toda hora. Ele  disse 
mais: ‘Tu deves sempre fazer esforços para ter uma boa morte, 
mantenha-te sempre no ikr de Allah, remova todo amor pelo 
mundo do teu coração, proteja o teu corpo e até mesmo 
coração de pecados, evite até mesmo olhar para pessoas 
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negligentes, pois o coração é afectado por tais actos e, a sua 
mente poderá virar-se a elas.’ 

Quatro Invocações para ter uma Morte com Imān 

Certa vez, uma pessoa veio ter com o respeitado A’lā a rat 
 e pediu ao grande santo para fazer um Du’ā para 

que ele tivesse uma boa morte e com Imān. A’lā a rat         
 fez Du’ā e deu os seguintes conselhos ao homem: 

1. Recite  41 vezes diariamente nas manhãs, 

com (Durud Sharif) alāt ‘Alan Nabi  uma 
vez antes e uma depois do mesmo. 

2. Quando fores dormir, recite Sūraĥ Kāfirūn depois de teres 
recitado todas outras invocações. Depois, vá dormir sem 
falar com ninguém, contudo, podes falar caso seja 
necessário mas, se assim for volte a recitar o Sūraĥ Kāfirūn 
novamente. , Tu morrerás com Imān. 

3. Recite 

nas manhãs e nas tardes, três vezes cada.

1Tradução: Ó Allah ! Nós procuramos o Teu refúgio sob associar 
parceiros a Si sabendo e rogamos o Teu perdão por aquele (Acto Politeísta) 
que nós não sabemos. 
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4. Recite nas manhãs 

e nas tardes, três vezes cada, e tu ganharás protecção da tua 
religião, fé, vida, riqueza e família. 

[Manhã é considerado o período que vai desde a meia-noite até 
aos primeiros sinais do nascemento do sol, enquanto que 
Tarde é considerada como sendo o período que começa no 
meio dia (o tempo de uĥr) e vai até ao pôr-do-sol.] 

Caixas de Fogo 

Caros Irmãos Muçulmanos! A pessoa desafortunada que 
morre no estado de Kufr será esmagada pela sua sepultura com 
tamanha força que suas costelas irão entrelaçar-se, e existem 
muitos tormentos horriveis para os descrentes. Eles passarão 
cinquenta mil longos Dias do Julgamento sob condições 
extremamente difíceis, eles serão arrastados sobre suas faces e 
atirados no Inferno. 

Os Muçulmanos pecadores que tiverem entrado no Inferno 
serão retirados dele, deixando apenas aqueles que morreram 

1Tradução: Por virtude do nome de Allah , que a minha fé, vida, 
descendência, família e riqueza seja protegida! 
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no estado de Kufr no Inferno. Finalmente, todos os descrentes 
serão trancados em suas caixas feitas de fogo do tamanho de 
seu corpo, essa caixa terá fogo por dentro e uma fechadura 
feita de fogo será colocada na mesma. Esta caixa de fogo será 
então colocada dentro de uma outra caixa de fogo e, entre as 
duas caixas será aceso fogo e uma outra fechadura será colocada 
nessa segunda caixa. Esta (segunda) caixa será colocada dentro 
de uma outra caixa feita de fogo e com fechadura de fogo. A 
morte será trazida na forma de uma ovelha e será sacrificada 
(degolada) entre o Paraíso e o Inferno. 

A partir dessa altura, ninguém irá morrer, todas as pessoas 
viverão para sempre, quer no Paraíso, quer no Inferno. As 
pessoas no Paraíso viverão sempre cheias de alegria e as 
pessoas no Inferno sempre cheias de arrependimentos.  

Yā Allah ! Nós rogamos para que abençoe-nos com uma 
morte em paz e com Imān, martírio na abençoada cidade de 
Madīnaĥ, enterro no Jannat-ul-Baqī’ e vizinhança com o seu 
abençoado Profeta  no Jannat-ul-Firdaus. Caros 
Irmãos Muçulmanos! Não percam esperança da Misericórdia 
de Allah! Se vocês viajarem com as Madanī Qāfilaĥs, 
inspiradoras da Sunnaĥ, do Dawat-e-Islami, vocês 
desenvolverão a mentalidade de proteger o vosso Īmān, 

. Quando tiveres a mentalidade de proteger o 
seu Īmān, vais tornar-te seriamente ciente e preocupado, faça 
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Du’ā para Allah  e oriente-se com o Sagrado Profeta 
.

Humildade do Sagrado Profeta 

Colocando uma mão confortante sob o seu coração que bate 
em alto tom, ouça o quão grande era a preocupação da 
protecção do nosso Īmān, para o nosso Amado e Abençoado 
Profeta . Consta na página 315 do 10  volume 
do Rū -ul-Bayān, que certa vez Satanás com uma garrafa de 
água em sua mão, disfarçado, veio ter com o Sagrado Profeta 

  e disse: ‘Eu vendo esta garrafa para as pessoas 
na altura da sua morte em troca de Īmān delas.’ Ouvindo isso, 
o Sagrado Profeta  chorou tanto que a sua 
família abençoada começou a chorar. Allah  enviou uma 
revelação: ‘Ó Meu amado (Profeta)! Não fiques triste! Eu 
protejo meus servos na hora da morte contra a decepção de 
Satanás.’ 
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