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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:  

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’a. 
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PREÂMBULO 

Queridos irmãos Muçulmanos! Visto que os nossos antecessores 
piedosos passaram sua vida seguindo estritamente a 
Shariah, o conhecimento sobre as suas parábolas e estilo de 
vida é uma das maneiras úteis de despertar entusiasmo para 
reforçar e reformar a nós mesmos e as pessoas de todo o 
mundo. Pela misericórdia de Allah  e seguindo os seus 
passos, podemos ser bem-sucedidos na sepultura e no outro 
mundo, permanecendo salvo do castigo do Inferno e ganhar a 
recompensa do Paraíso. Os estudiosos e biógrafos têm vindo a 
descrever o estilo de vida dos nossos santos  por via 
oral, bem como, por escrito há muitos séculos. O processo da 
biografia escrita ainda continua. 

, Maktaba-tul-Madinah, o departamento de publicação 
de Dawat-e-Islami, publicou uma série de livros biográficos, 
como Sirat-e-Mustafa , Sahabah Kiram kā ‘Ishq-e-
Rasul, Imam Hussain ( ) Ki Karamat, Jinnat ka Badshah, 
Tazkirah Imam Ahmad Raza ( ), Sānp Numa Jinn, 
Faqih-e-Hind A’zam e Sharah Shajarah Qadiriyyah etc. A 
biografia de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  é outro serviço 
único e oferta de Maktaba-tul-Madinah. É composto por uma 
descrição detalhada do início da vida, rotinas diárias, os actos 
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de culto, ascetismo, modos e serviços religiosos de uma grande 
personagem espiritual e conhecedor do século XV (AH), 
Shaykh-e- ariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, o fundador da Dawat 
-e-Islami, ‘Allamah Maulana Muhammad Abu Bilal Ilyas Attar 
Qadiri . Além disso, ele também contém uma 
descrição das bênçãos e benefícios decorrentes de seus livros, 
cartas, discursos e milagres. A biografia de Amir-e-Ahl-e-
Sunnat , está sendo publicado na forma de 
pequenos livros, por enquanto, para que ele possa ser acessível 
a todos e para que possa ser facilmente estudado.  
uma colecção abrangente destes folhetos também serão 
publicados posteriormente. Agora, a biografia de Amir-e-Ahl-
e-Sunnat (parte-3), nomeadamente ‘Sunnah do Casamento’ está 
na sua mão. , a quarta parte ‘o entusiasmo do 
conhecimento religioso” em breve será publicado. Obtenha, 
também, a primeira e a segunda parte desta série, a partir da 
Maktaba-tul-Madinah. 

Pedido Madani 

Temo-nos empenhado para não incluir qualquer informação 
não confiável e inautêntico na biografia de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

. No maximo poss vel, nós temos empreendido 
esforços em contactar pessoas relevantes, para a verificação das 
informações. No entanto, errar é humano. Portanto, se você 
deparar-se com qualquer tipo de erro nesses folhetos, por favor, 
informe-nos por escrito, forneça-nos seu nome e endereço. Além 
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disso, se alguém tiver mais informações sobre qualquer um dos 
eventos e episódios incluídos nesta biografia ou simplesmente 
queira fazer alguma sugestão, é encorajado em contactar-nos 
por telefone, correio ou e-mail. (O endereço de e-mail é dado 
na página de rosto do folheto.) 

Nós não afirmamos ter produzido uma obra-prima sem falhas, 
mas sim somos guiados por nosso zelo. Nós fizemos o nosso 
melhor em conformidade com as regras da escrita e biografia. 
Se há algo esclarecedor e meritório na série, é devido 
exclusivamente à beleza única e carácter excepcional de Amir-
e-Ahl-e-Sunnat . Por outro lado, se existirem 
alguns defeitos, será devido ao nosso descuido não intencional. 

Que Allah  nos permita agir sobre Madani In’amat e viajar 
com o Madani Qāfilaĥs, a fim de se esforçar na nossa reforma e 
das pessoas do mundo todo. 

 

 

Shu’bah Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 
Majlis Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah (Dawat-e-Islami) 
13 Shawwal-ul-Mukarram, 1429 AH  
(October 13, 2008) 
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Excelência de Salat-‘Alan-Nabi  

O Maior e mais Nobre Profeta  declarou: ‘Aquele 
que recita Salat cem vezes sobre mim na sexta-feira e na noite de 
sexta-feira, Allah  vai preencher cem necessidades suas.’ 

 

O Casamento é uma Sunnah 

Umm-ul-Mu`minin Sayyidatuna ‘Aisha Siddiqah  
narrou que o nobre Profeta  disse: ‘Nikah 
(casamento) é a minha Sunnah. Assim, a pessoa que não agir 
de acordo com a minha Sunnah não é de mim’. Portanto, 
façam Nikah, pois estarei orgulhoso de vosso grande número 
diante de outros Ummahs (Povo). Aqueles que têm os meios 
devem fazer Nikah e aquele que não tiverem, devem manter-se 
de jejum, pois jejum quebra o desejo.  
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Quando é uma Sunnah fazer Nikah? 

Queridos irmãos Muçulmanos! Se uma pessoa pode pagar Mahr, 
prover as necessidades básicas, cumprir os direitos conjugais e 
não está sob dominio da luxúria, é uma Sunnat-ul-muakkadah 
fazer Nikah. Permanecer alheio em fazer Nikah nestas condições 
é um pecado. Se alguém fizer Nikah com a intenção de seguir a 
Sunnah e de ter filhos ou evitar Haram, ele será recompensado. 
Se ele faz Nikah exclusivamente para a satisfação de seus desejos 
carnais, ele não terá recompensa. No entanto, o Nikah será válido.  

 

Nikah, Obrigatório e Haram! 

A decisão de fazer Nikah (casar) depende da condição de uma 
pessoa. Pode ser Fard, wajib, Makruh e às vezes até Haram. 
Portanto, se a pessoa tem certeza de que eventualmente irá 
fornicar, em caso de não fazer Nikah, é Fard [obrigatório] para 
ela fazer o Nikah. Não se casar em tal situação, é um pecado. Se 
estiver em condições de fornecer Mahr e outras necessidades 
básicas, e há um medo de ela se entregar a fornicação, olhar ilícito 
ou masturbação devido à dominação do desejo, é wajib em se 
casar. Não se casar em tal situação é também um pecado. Por outro 
lado, se há um medo em que ele não será capaz de atender às 
necessidades básicas ou outras condições necessárias, então se casar 
em tal condição é Makruh. Se é certo que ele não será capaz de 
atender às necessidades básicas ou outras condições, em seguida, 
se casar em tal situação é um acto ilícito levando para o inferno. 
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(Deve-se manter em jejum, a fim de superar a ânsia em tal 
situação.)  

As Intenções de Nikah 

O Profeta do Rahmah, o Intercessor da Ummah, o proprietário 

de Jannah  disse:  A intenção 

de um muçulmano é melhor do que seu acto. 
 Quanto mais boas intenções, 

mais recompensas ganhará. 

Shaykh-e- ariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat   informou 
que a pessoa que pretende celebrar o Nikah deve fazer boas 
intenções para que possa ser merecedor de recompensa além 
de outros benefícios. 

Nove Intenções de Nikah 

1. Vou agir de acordo com a Sunnah do Profeta Amado e 
Abençoado . 

2. Eu vou casar com uma mulher piedosa. 

3. Vou casar com a mulher que pertence a uma boa Linhagem. 

4. Eu vou proteger minha fé através dele [Nikah]. 

5. Eu vou proteger minhas partes íntimas. 

6. Eu vou-me proteger de olhar ilegal. 
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7. Vou fazer com objectivo de procriar, não para a satisfação 
da luxúria. 

8. Vou recitar ‘ ’ e outras orações mencionadas 

no A adis antes de consumação. 

9. Vou-me tornar um meio de aumento do Ummah do 
Profeta Nobre . 

Sugestão Madani 

Para obter mais informações sobre as intenções etc, os irmãos 
Muçulmanos casados e irmãs devem ler as regulamentações 
número 41 e 42 descrito na página 385 e 386 do volume 23 da 
referenciada Fatawa Razawiyyah.  

 

Abençoado Nikah de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

O Nikah de Shaykh-e- ariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, o fundador 
da Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad 
Ilyas Attar Qadiri  foi celebrado provavelmente 
em 1978 (1398 AH) na idade dos 29 anos em Karachi. 
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Ninguém Estava Preparado Em dar a Mão de sua Filha em 

Casamento 

Aqui está um resumo do que Amir-e-Ahl-e-Sunnat  
disse em respostas às perguntas feitas em um Madani 
Muzakarah1: No começo, ninguém estava preparado para casar 
sua filha com ele, porque ele era uma pessoa com mente religiosa. 
A árvore de Dawat-e-Islami ainda não havia sido plantada. 

Naqueles dias, apenas alguns jovens deixavam crescer a barba 

 ele tinha um punho de comprimento de barba 
conforme a Sunnah-mesmo naquela época. No passado, ele 
ficou noivo mas o noivado rompeu depois de alguns dias. 

Súplica na Corte do Sagrado Profeta  

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse: Extremamente abatido 
pelo cancelamento de meu noivado, eu apresentei um apelo 
poético na corte do Profeta de Rahmah  
sentado no Badami Masjid situado em nossa área (Mithadar 
Karachi). O corpo do apelo foi o seguinte: ‘Ya Rasūlallāĥ        

 Eu quero agir de acordo com a tua Sunnah, 

1 A Madani Muzakarah é um Ijtima’ que tem lugar num ambiente Dawat-e-

Islami, cujo nele, Amir-e-Ahl-e-Sunnat  responde diversas 
questões relacionadas com tópicos que lhe são inqueridos, tais como crença e 
acções, Shari’ah e ariqah, História e Biografia, medicamentos e espiritualidade 
etc. Compre Cassestes, CDs e VCDs da Madani Muzakarahs em qualquer 
subsidiária do Maktaba-tul-Madīnaĥ.  
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mas as pessoas ferem meus sentimentos.  Depois de 
algum tempo, não só fiquei noivado, mas também me casei. 

Apresentado aqui é a tradução de um trecho da página 36 a 39 
do livro ‘Islami Zindagi’ da autoria do renomado comentador, 
Hakim-ul-Ummat Mufti A mad Yar Khan , 
destacando a situação problemática da nossa sociedade: Ouvi 
muitos muçulmanos se recusarem em fazer casar sua filha com 
uma pessoa barbuda. Eles preferem homem barbeado e, ou 
moderno! Isto é o que eu tenho visto pessoalmente. Eles fazem 
raspar a barba como condição para se casar com sua filha. Por 
isso, muitos muçulmanos não mantêm a barba. Quanto tempo 
devo relatar contos de desgraças! Eles também rejeitam 
abertamente qualquer pessoa piedosa e religiosamente consciente 
e pontual nos Salah. Eles temem que ele não será capaz de 
fornecer a sua filha uma vida de luxos. 

Pais ou responsáveis da noiva deve procurar as seguintes três 
características do noivo. Primeiro, ele deve ser saudável, como 
não há encanto na vida sem saúde. Em segundo lugar, ele deve 
ter um carácter virtuoso e uma boa família, sem qualquer 
relação com as pessoas más. Em terceiro lugar, ele deve ser 
hábil em qualquer profissão admissível e um trabalhador para 
que ele possa prover para a sua esposa e filhos. A riqueza não 
deve ser o critério. Há um hadis que diz: Alguém pode preferir 
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riqueza e, ou preferir beleza no casamento, ‘ ’ mas 

você deve preferir a religião.  

Mantenham também em mente que as esposas de pessoas 
religiosas vivem uma vida fácil em comparação com as das 
pessoas modernas, pois uma pessoa religiosa está bem ciente 
dos direitos de sua esposa e filhos e, faz o seu melhor para 
cumpri-los devido o temor Divino. Além disso, pelo contrário 
dos chamados homens do mundo moderno que têm muitas 
amantes, uma pessoa piedosa estará interessado apenas em sua 
esposa. Ele irá proteger os olhos contra reparar para outras 
mulheres estranhas. O homem moderno cheira cada flor e vai 
para cada jardim. Ele ama sua esposa apenas por alguns dias, e 
depois se torna indiferente.  

Allah  Incentiva Respeito 

(Expressar Gratidão pelo respeito divinamente concedido), 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse que houve uma 
época em que ninguém estava preparado em fazer-me casar a 
sua filha, mas hoje, pela graça de Allah  muitas pessoas 
consultám-no e buscam seu conselho sobre os casamentos de 
seus filhos e filhas. Eles ainda disseram-lhe: ‘Vamos fazer casa-
los apenas quando o considerares apropriado. ‘Somente Allah 
é que concede respeito. 
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Honras a quem desejas e desonras a quem desejas. 

Tradições Imorais nos Casamentos 

Queridos irmãos Muçulmanos! Nos tempos actuais, muitas 
tradições inadmissíveis tornaram-se uma prática comumente 
aceite na nossa sociedade em ocasiões de casamento e noivado. 
Na verdade, essas cerimônias são ainda consideradas 
incompletas sem eles. Referindo-se aos pecados cometidos por 
ocasião do casamento, Amir-e-Ahl-e-Sunnat  
afirmou em seu livreto, ‘As Devastações da Música’: 
Extremamente infelizmente! Hoje em dia, o importante 
Sunnah do Nikah é composto por numerosos pecados com 
tradições imorais tornando-se sua parte integrante. Que Allah 

 proíba! A situação é tão crítica que o bendito Sunnah do 
casamento, não pode ocorrer até que numerosos actos Haram 
sejam compridos ou realizados. Tomemos o exemplo da 
cerimônia de noivado em que o noivo faz a noiva vestir o anel 
de noivado com sua própria mão, que é um acto ilícito levando 
para o inferno. Durante o casamento, as mãos do noivo são 
coloridas com henna, que também é haram.  
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Homens e mulheres sentam-se juntos na festa, ou, por vezes, 
um véu é pendurado apenas no meio, permitindo que os 
homens entrem na secção das mulheres em nome de servir 
comida e fazendo gravação de vídeo1. Aqueles que tiram 
fotografias de outras pessoas e ou tiram as suas próprias 
fotografias por diversão devem temer Allah , como A'la 
Hadrat  referiu que o Rasul Amado  
disse: ‘Cada pessoa que faz fotos vai ao inferno, e para cada 
imagem que ele tiver feito Allah  fará uma criatura que vai 
puni-lo.’  

Ai de mim! A Moda atinge o seu pico em cerimônias de 
casamento. As meninas dançam, família canta, fazendo muito 
barulho. Os homens também entram livremente nos lugares 
em que estes actos indecentes decorrem e ambos, os homens e 
as mulheres, cometem a fornicação dos olhos, vendo um ao outro 
sem qualquer impedimento. Eles não têm nem o temor por 
Allah nem vergonha do Sagrado Profeta  
Ouça com atenção! O Profeta do Rahmah, o Intercessor de 
Ummah  disse, ‘Ver é fornicação dos olhos; 
Ouvir é fornicação dos ouvidos; falar é fornicação da língua e 
segurar (pegar) é fornicação das mãos.  

 

1 Um grande número de estudiosos Islâmicos (Teólogos), afirmaram 
permissibilidade em gravar palestras ou conversas religiosas. 
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Os efeitos Nocivos dos Pecados 

Talvez, nenhum casamento é realizado sem a gravação de 
vídeo ilegal nos dias de hoje. Infelizmente, as pessoas têm sido 
tão fascinadas pelo canto, dança e gravação de tal modo que, 
elas desinteressam-se em ouvir algum conselho sobre os seus 
males. Eles ainda tentam justificar estes crimes, dizendo 
'Minha filha mais velha vai se casar; por que não devemos 
cantar e dançar? ’. Ó pessoas imprudentes! A 
pessoa devia estar agradecendo a Allah  por ocasião de 
felicidade ao invés de cometer pecados, convidando ira divina 
que pode transformar o prazer em situação difícil. Tente 
perceber o que aconteceria se, um castigo viesse após cometer 
esses pecados, a noiva voltar para casa de seus pais, depois de 
apenas uma semana, ou seu marido divorciar-se dela ou ela 
perder a vida logo ao no primeiro parto. Ó vos que entoais 
canções com música por ocasião do casamento! Oiçam 
atentamente! Afirma-se em um Hadis: Duas vozes são 
amaldiçoadas neste mundo e no outro.  

(1) Música no momento de uma benção (Na'mat). 

(2) Gritar no tempo de angústia. 

 

www.dawateislami.net



Sunnah do Casamento 

11 

O Casamento Livre de Tradições Inadmissíveis 

Queridos irmãos Muçulmanos! Vocês devem ter percebido que 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  não só detestou tradições 
inadmissiveis na ocasião do casamento, mas também aconselha 
carinhosamente outros muçulmanos para evitá-los. Portanto, é 
mais do que provável que seu casamento também foi realizado 
sem qualquer cerimônia pecaminosa e tradição inadmissível. 
Na verdade, em nosso pensamento positivo deve ter sido 
realizado com grande simplicidade, livre de tradições não 

essenciais e inadmissíveis, . 

O Casamento Abençoado 

Umm-ul-Mu`minin Sayyidatuna ‘Aisha Siddiqah  
narrou que: o Reverenciado e Amado Profeta  
disse:' O casamento abençoado é aquele em que há menos 
dificuldades (despesas).  

Comentando sobre o precedente Hadis, Hakim-ul-Ummat, 
Mufti A mad Yar Khan  afirmou em Mirat-ul-
Manājī : Se o casamento não for extravagante para qualquer 
lado, o Mahr (ou seja Dote, o dinheiro pago pelo marido para a 
esposa) for acessivel, nem a família da noiva, nem o noivo e 
noiva entrar em dívida, nenhuma condição rígida for definida, 
e a noiva é entregue na confiança de Allah , tal casamento 
será abençoado e será bem-sucedido. Hoje, a maioria dos 
casamentos perdem como resultado de mergulhar em Haram e 
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tradições Imorais. Que Allah  nos conceda a oportunidade 
de agir de acordo com o acima mencionado no Hadis. 

 

Queridos irmãos Muçulmanos! Aqui está uma breve descrição 
de como o casamento abençoado de Amir-e-Ahl-e-Sunnat   

 foi realizado. Leia-o, vendo as bênçãos do 
Hadis. 

Nikah Ocorreu em um Masjid 

Mesmo na presente era moderna, o Nikah de Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  foi realizado de uma forma Mustahab 
no Memon Masjid (Boultan Mercado Karachi), ao invés de 
num salão de casamento bem decorado. Na sexta-feira por 
volta das 11:00 horas, Mufti-e-A’zam do Paquistão, Maulana 
Mufti Waqāruddīn Qadiri, Celebrou a Nikah que foi assistido 
por um grande número de pessoas. 

Pérolas Madani    

1. É Mustahab que a pessoa que orienta o Nikah deve ser um 
estudioso (Alimo) experiente. 

2. É também Mustahab a realização do Nikah abertamente em 
uma Masjid na sexta-feira. (No entanto, não há mal 
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nenhum em manter Nikah na casa da noiva ou em qualquer 
outro lugar.)  

Presença no Cemitério e Túmulo Sagrado 

Queridos irmãos Muçulmanos! Ao contrário de outros noivos 
de alto astral e animados, que estão desatentos ao respeito da 
sepultura e do mundo além, cometendo uma série de pecados 
em nome de observar as chamadas tradições não-Islâmicas e 
de inadmissíveis por ocasião do casamento, Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  foi para o cemitério, a fim de refletir 
sobre a outra vida no dia de seu casamento. 

(Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse):  No 
dia do casamento, eu rezei Salat-ul-Jumu’ah liderado pelo 
Mufti Waqāruddīn Qadiri  em Nūr Masjid 
(Mercado de Papel de Carachi). De seguida, eu fui para o 
cemitério e ao túmulo de Sayyid Muhammad Shah Dulha 
(situado em Karachi Kharadar). E também fui a um hospital 
para visitar Ghulam Yasin Qadiri Razavi1  um amigo 
meu e um paciente com câncer. Ele ofereceu-me 25 rúpias 
como presente de casamento. Em ocasiões de felicidade ou 

1 Ghulam Yasin Qadiri  falceu alguns dias depois. Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 concedeu o espaço prossimo a sepultura da sua mãe. A campa do 

defundo ainda encontra-se presente. 
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alegria, deve-se misturar a felicidade com tristeza de modo a 
evitar arrogância. Tenho profundamente enraizado a tristeza, 
porque eu tenho frequentemente visitado os doentes e 
atribulados.  Pode-se aprender uma grande lição do desamparo 
dos mais problemáticos. Eu tive o privilégio de passar o dia do 
meu casamento desta forma. Que Allah tenha misericórdia de 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  e perdoai-nos incontáveis 
vezes por sua causa! 

Pérola Madani 

É mustahab contemplar sepulturas. Deve-se fazê-lo uma vez 
por semana, de preferência na sexta-feira ou quinta-feira ou 
sábado ou segunda-feira. Na manhã de sexta-feira é o melhor 
momento. Viajar para os santuários de santos  é 
permissível. Eles se beneficiam visitantes. Não se deve desistir 
de visitar os túmulos dos santos, mesmo se algo contrário à 
Sharia, como a mistura de homens e mulheres ocorre lá, porque 
uma boa ação não é descartada nesta conta. No entanto, é 
necessário sentir-se por tais misturas ou o quer de errado que 
aconteça, e esforço deve ser feito para impedi-los, se possível.  
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Oferecendo Salah com Jama’at 

Queridos irmãos Muçulmanos! A maioria das pessoas perdem 
Salah por conta de se ocuparem na cerimônia de casamento, 
mas Amir-e-Ahl-e-Sunnat  como de costume 
ofereceu o Salah de Jumu’ah, ‘Asr, Maghrib e ‘Isha todos com 
Jama’at no dia do seu casamento assim com depois do mesmo, 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse, 
 eu tenho desenvolvido a mentalidade de oferecer 

Salah com Jama’at desde a minha tenra idade. Faltar Jama'at 
não é minha natureza. Mesmo quando minha mãe faleceu e 
não havia nenhum homem na casa, expceto eu, fui para Masjid 
e, , liderei Salah, deixando o cadáver de minha mãe 
em casa. Embora eu estivesse derramando lágrimas de tristeza 
pela morte de minha mãe, eu não perdi nenhum Jama’at 

mesmo em uma situação tão incômoda, 

Da mesma forma, eu tive o privilégio de oferecer todos os 
s em Jama’at no dia do meu casamento. 

Que Allah  tenha misericórdia de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 e perdoa-nos incontáveis vezes por sua causa! 

Mensagem de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  afirmou na página 19 da 
sua brochura, ‘O Método de Fatihah’, publicado pela Maktaba-

www.dawateislami.net



Sunnah do Casamento 

16 

tul-Madinah: Tenha cuidado! Sempre que (o casamento), 
Niyaz1 ou qualquer outro tipo de cerimônia é realizada em sua 
casa, e o tempo de Salah chegar, vá em direcção ao Masjid com 
todos os convidados para oferecer Salah em Jama’at, fazendo 
esforço individual ou colectivo: desde que não haja proibição 
no Shar’i. As cerimônias deve ser agendadas numa altura quando 
o tempo de Salah não vem dentro do programa agendado para 
que participantes não percam Jama’at devido à agitação da 
cerimônia ou preguiça,  . Provavelmente nao haverá 
nenhuma dificuldade em oferecer Salah com Jama’at se os 
hóspedes são convidados a vir imediatamente após Salat-u -

uhr para o almoço e depois de Salat-ul-‘Isha para o jantar. 
Mesmo assim, se o tempo de Salah estiver próximo, aproxima 
o anfitrião, o cozinheiro, os convidados e os indivíduos que 
servem a comida e todos devem oferecer Salah em Jamā’at, 
deixando todo o trabalho. Mostrar preguiça em comprir 
ordem Divina Salah com Jamā’at apenas para ficar ocupado 
com o casamento, Niyaz de santos ou outras cerimônias é um 
grande erro. 

Convite Madani 

Durante uma Madani Muzakarah, Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
, foi humildemente interrogado a quem ele 

1 i.e a oferta da ceremonia 
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escreveu primeiro o seu convite de casamento. Ele respondeu: 
! Em virtude da orientação do A’la Hadrat 

 eu amei o querido Profeta desde que tornei-me adulto. 
Todo muçulmano ama e deve amar o mais elevado e sagrado 

Profeta  como está escrito: ‘ ’ A 

fé daquele que não ama o Sagrado Profeta , não 
é perfeita. Todo mundo tem sentimentos particulares no amor. 
Eu também tive sentimentos. Pretendi convidar o nobre Profeta 

, mas não sabia como faze-lo? Este pensamento 
permanecia em minha mente. Por fim, escrevi muitos títulos 
de respeito em um cartão de convite e enviei-o para Medina 
através de um peregrino para Madinah.  Um irmão 
Muçulmano leu o cartão antes de chegar nas Grades Cromadas 
de Ouro. Eu estava em uma condição curiosa no dia do 
casamento. Eu ansiosamente esperei o nobre e sagrado Profeta 

. Que Allah  tenha misericórdia de Amir-e-
Ahl-e-Sunnat  e perdai-nos incontáveis vezes 
por sua causa! 

Esforço Individual na Primeira Noite do Casamento 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse: Depois de um dia 
muito ocupado, quando a primeira noite do meu casamento se 
aproximou, o meu padrinho (ou seja, a pessoa que orientava o 
noivo) me orientou a não fazer objecções contra à minha 
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esposa na primeira noite, e se ela quizer oferecer algo com sua 
mão esquerda. (É um hábito muito antigo de Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  em que quando alguém dá alguma coisa 
pela mão esquerda, ele espontaneamente e, educadamente, 
aconselha-o a dar-lhe com a mão direita, pois é um Sunnah, 
enquanto que oferecer ou passar algo com a mão esquerda é um 
acto satânico). Segundo ele [isto é, o padrinho] estava bem ciente 
da minha mentalidade, ele me aconselhou ainda a não falar sobre 
a morte na primeira noite. Eu só ouvia e mantia-me em silêncio. 

Coincidentemente, quando a minha esposa tentou-me dar algo 
com a mão esquerda na primeira noite, eu, como de costume, 
aconselhei-a a usar sua mão direita, . Além disso, 
eu não podia deixar de falar sobre a morte, ou seja, a felicidade 
do casamento é transitória; até mesmo o noivo da noiva pode 
morrer na primeira noite do seu casamento etc. Desta forma, 
eu tentei chamar a sua atenção a outra vida. 

Por que Você não Aplicou Verniz nas Unhas? 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse: Quando eu perguntei 
sobre Verniz olhando para as unhas dela, ela respondeu que 
não tinha aplicado. Quando perguntado sobre a razão de tal, 
ela respondeu que Wudu permanece incompleta. Ouvindo a 
sua resposta, fiquei muito encantado já que ela tinha 
conhecimento religioso. Além disso, eu já tinha organizado 
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para uma loção para remover verniz, mas eu nunca precisei 

usá-la, 

Pérola Madani 

akim-ul-Ummat, Mufti A mad Yar Khan Na’imi  
declarou: Infelizmente, a moda de aplicar verniz em unhas tem 
sido muito difundida nos dias de hoje. O verniz forma uma 
camada sobre as unhas, evitando com que a água atinja a parte 
de baixo da unha. Como resultado, Wudu e Ghusl permanecem 
incompletos.  Portanto, se Verniz 
for aplicado sobre as unhas, é Fard removê-lo. Caso contrário, 
Wudu e Ghusl não serão válidos.  

Audição do Discurso na Primeira Noite 

Queridos irmãos Muçulmanos! Os esforços individuais feitos 
por Amir-e-Ahl-e-Sunnat  na primeira noite de 
seu casamento provou ser um exemplo brilhante para muitos 
outros irmãos Muçulmanos. Um estudante de Jami’a-tul-Madinah 
(Kanz-ul-Iman Masjid Babri Chowk Karachi) afirmou que ele 
era um estudante de nível-V, por ocasião do seu casamento, 
que teve lugar no dia 15ª Zul-Qa’dah 1425 AH. Ele fez a seu 
professor, o Mufti of Dawat-e-Islami Maulana Muhammad 
Faruq ‘Attari Al-Madani , algumas perguntas que 
procuravam conselhos sobre o casamento. O Muftī do Dawat-
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e-Islami respondeu às perguntas e convenceu-o, fazendo o 
esforço individual, para ouvir um discurso de Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  na primeira noite de orientação mais 
detalhada. Por isso, ele e sua noiva escutaram o discurso de Amir-
e-Ahl-e-Sunnat  «Os direitos de marido e mulher 
'no início da primeira noite, adquirindo um conhecimento 

considerável,  

Salām ao Santo Profeta  

Ouvindo a história antecedente de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 durante uma Madani Muzakarah, um irmão 

Muçulmano do Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah–um Departamento 
de pesquisa e publicação do de Dawat-e-Islami - ficou muito 
impressionado. Ele e sua noiva primeiro disseram Salam ao 
Amado Rasul , fizeram Du’a logo na primeira 
noite do casamento. 

Oferecendo Salat-ul-Fajr com Jama'at 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse ainda que seu 
padrinho tinha-lhe sugerido para que ele oferecesse Salat-ul-
Fajr em casa após a primeira noite, mas ele orientou Salat-ul-
Fajr no Nur Masjid (onde ele costumava comprir a 

responsabilidade do Imam), Quando ele encontrou 
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seu padrinho, ele surpreso, perguntou: ‘Voce dirigiu -ul-
Fajr após a primeira noite de casamento! Como você fez isso? 

‘Amir-e-Ahl-e-Sunnat  respondeu: Dirigi-
o e não cometi nenhum erro durante o mesmo. Tudo isso é a 
graça de Allah . Que Allah  tenha misericórdia de 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  e perdoa-nos infinitas 
vezes por sua causa! 

Queridos irmãos Muçulmanos! Esses noivos que não fazem 
Ghusl após a primeira noite de casamento devido à preguiça ou 
timidez, faltando seu Salat-ul-Fajr, apesar de estar acostumado 
em oferecer regularmente Salah deveriam aprender alguma 
lição. Lembre-se! Comportando-se deste jeito, não é timidez, 
mas um erro muito bobo, que pode até levar ao inferno. 

Walimah do Amir-e-Ahl-e-Sunnat  

Mesmo naqueles dias, as pessoas realizavam Walimah com 
luxo e cerimónias, mas o Walimah de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

 foi realizada no segundo dia de seu casamento 
em uma maneira Sunnah de modo tão simples assim como a 
refeição de Niyaz era servido. Ao contrário de outras 
cerimônias Walimah, não havia nenhuma disposição de mesas 
e cadeiras. Em vez disso, os hóspedes foram feitos para 
comerem festa de Walimah sentadas no pano simples servidas 
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no chão. Apenas arroz foi servido. A casa não foi decorada na 
em geral. Somente Na'ats estavam sendo tocadas em Cassete. 

10 Pérolas Madani sobre Walimah 

De: Amir-e-Ahl-e-Sunnat . 

1. A festa de Walimah é um Sunnah. Walimah significa 
servir refeição acessível a amigos, parentes e vizinhos na 
manhã da primeira noite do casamento. 

2. Convidar muitas pessoas não é um pré-requisito para 
Walimah. Ela será válida mesmo que apenas dois ou três 
amigos ou parentes sejam convidados. 

3. Do mesmo modo, um número de pratos diversos não é 
necessário. Walimah será válida mesmo se qualquer refeição 
acessível ou comum, tal como arroz, carne etc. é servida. 

4. Os convidados para Walimah devem comparecer, pois a 
sua participação irá agradar o noivo e sua família. 

5. O regulamento acima citado refere-se a respeito da 
participação na cerimônia de Walimah é aplicável apenas 
quando é realizada com a intenção de agir sobre Sunnah. 
Pelo contrário, se é extravagante com a finalidade de 
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mostrar, como é habitual nos dias de hoje, não se deve 
atender tais cerimônias em tal caso. Os estudiosos, em 
particular, não devem participar. 

6. Participar em cerimônia Walimah é Sunnah quando tiver 
certeza de que não haverá cantos e dança. Não deves 
assisti-la se você estiver ciente de que essas actividades 
satânicas irão ocorrer lá. 

7. Se, depois de chegar lá, perceberes que essas actividades 
não-islâmicos estão acontecendo, então deves deixar 
aquele lugar imediatamente. Se elas estão a ter lugar em 
qualquer outra parte do local onde o banquete não é 
servido, podes sentar-se lá [ie a parte onde essas 
actividades não-islâmicas não estão acontecendo]. Se estás 
em posição de impedi-los, deves fazê-lo. Se fores incapaz 
de impedi-los, melhor ter paciência. 

8. A regra para estudiosos e santos é diferente. Se entrar em 
tal situação onde eles são incapazes de impedir actividades 
pecaminosas, eles não devem ficar lá nem comer nada, 
mas retornar imediatamente. Se for sabido que tais 
actividades pecaminosas serão realizadas, ninguém tem 
permissão de ir lá, mesmo se as actividades pecaminosas 
estão em curso em qualquer outra parte do local. 
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9. Se alguém estiver ciente de que as actividades pecaminosas 
são susceptíveis de ter lugar e sua presença pode impedir 
essas actividades, então ele deve participar da cerimônia 
com a única intenção de impedi-los. Se alguém suber de 
que as pessoas vão ter alguma lição e não cometerão 
pecados devido à sua ausência-quando considerarem a 
sua participação necessária e quando eles souberem que 
ele não vai participar da cerimônia devido a estas actividades 
pecaminosas-é obrigatório que ele não vá assisti-la de 
modo que as pessoas aprendam alguma lição e evitem 
cometer esses pecados. 

10. A festa de Walimah pode ter lugar no prazo de dois dias 
após o casamento. Depois de dois dias, Walimah e 
casamento termina. Na Índia e no Paquistão, esta festa 
continua por muitos dias, o que é contrário à Sunnah. 
Indo contra Sunnah é Riya e Sumu’aĥ que deve ser evitado.  

 

 

Sunnah da Cama 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  ainda disse que ele tinha 
lido e ouvido que o venerado e amado Profeta   
dormia em uma esteira.  Acostumado de dormir 
em uma esteira. Após a primeira noite de seu casamento, ele 
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começou a dormir em sua esteira novamente. O leito foi 
colocado na sala de armazenamento e coisas supérfulas foram 
colocadas sobre ele. Até mesmo agora não existe um sofá nem 
qualquer leito em sua casa. No entanto, há um sofá que ele não 
comprou, um irmão Muçulmano trouxe e colocou na biblioteca 
de sua casa. Ele ocasionalmente se senta sobre ele e nem sabe o 
nome do irmão Muçulmano que trouxe, fazendo-lhe esse 
favor. Que Allah  tenha misericórdia de Amir-e-Ahl-e-
Sunnat  e perdoa-nos infinitas vezes por sua 
causa! 

Os Direitos De Dote 

Uma vez Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse: Como a 
mulher é a proprietária do dote no Shari’ah, ele pediu perdão a 
mãe de seus filhos sobre os direitos de dote muitos vezes. Certa 
vez relataram uma história divertida. ‘Quando ele pedia que ela 
perdoasse os direitos de dote, ela disse: ‘Eu já te perdoei; 
quanto tempo voce vai continuar a pedir desculpas’? 

Que Allah  tenha misericórdia de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 e perdai-nos incontáveis vezes por sua causa! 

! Amir-e-Ahl-e-Sunnat  tem dois 
filhos e uma filha. Os nomes dos filhos são Al-H j Maulana 
Abu Usayd A mad ‘Ubayd Raza Qadiri Razavi A ari Al-
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Madani and Haji Muhammad Bilal Raza Attari e Bilal Raza 
Attari. Que Allah  abençoe-os com uma vida longa e 
mantenha-os sãos e salvos, e permita-lhes realizar e promover 
as actividades Madani de Dawat-e-Islami firmemente. 

 

Casamento do Filho de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

Queridos irmãos Muçulmanos! Não só Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 observou a Shari’ah durante o seu próprio 

casamento, mas também deu atenção especial e rigorosa 
observância das regras da Shar’i por ocasião do casamento de 

seu filho Al- aj ‘Ubayd Raza ‘A ari. , o casamento 
de seu filho foi realizado de uma forma muito simples e foi 
considerado como um casamento ideal dos tempos. 

 

A Cerimônia de Nikah 

Em vez de um salão de casamento bem-decorado, a ceremônia 
do Nikah do filho de Amir-e-Ahl-e-Sunnat foi realizada 
solenemente num enorme terreno de Multan durante o Ijtimā 
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internacional ‘de Dawat-e-Islami realizada na sexta-feira à 
noite, em 18 de Outubro, de 2003. 

Após a recitação do Alcorão, Na'ats também foram recitados. 
Tendo proferido o sermão de Nikah, Amir-e-Ahl-e-Sunnat  

 e celebrado Nikah também. Então tâmaras 
foram distribuídas arremessando-as aos irmãos Muçulmanos 
que estiveram presentes perto do palco. Em relação à 
distribuição das Tâmaras no Nikah arremessando-as, A’la 
Hadrat  declarou: Um hadis afirma que a pessoa é 
ordenada a pegar a coisa que está sendo distribuído, por 
arremesso e, também não há mal nenhum em distribuição por 
arremessar.  

A Data de Entrega da Noiva 

A fim de obter a bênção por meio da relação de 10ª de 
Shawwāl-ul-Mukarram, que é a data de nascimento do A’la 
Hadrat , 10ª Shawwal 1426 AH (2005) foi fixado 
para a cerimônia de entrega da noiva. 
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Sem Decoração na Totalidade 

As pessoas ficaram surpresas ao ver que a casa de Amir-e-Ahl-
e-Sunnat , não foi decorada na totalidade, por 
ocasião do casamento do seu amado filho. 

Recusa em Aceitar Luxuoso Dote 

A família da noiva queria dar um dote de luxo, mas Amir-e-
Ahl-e-Sunnat  lhes aconselhou a adoptar a 
simplicidade. Além disso, seu filho também preferiu esteira 
para o seu leito.  

Ijtimā ‘de Na’at e Zikr 

Por ocasião do casamento do filho de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
, o Majlis Mushawarat de Mushawarat de Bab-

ul-Madinah Karachi realizou um Ijtima, em que milhares de 
irmãos Muçulmanos participaram no Madani Markaz 
internacional no Faizan-e-Madinah Karachi. O Ijtimā 
começou com a recitação do Alcorão Sagrado, em seguida, 
Na'ats foram recitados em louvor do maior e sagrado Profeta 

. Amir-e-Ahl-e-Sunnat  também 
respondeu às perguntas feitas pelos irmãos Muçulmanos 
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durante um Madani Muzakarah. Em seguida, os versos de 
súplica da autoria de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  
foram recitados. O Ijtimā ‘terminou com Salat-o-Salām. 

Porque Tâmaras não Foram Distribuídas? 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  disse que ele foi insistido 
em distribuir algo entre os participantes do Ijtimā’. Alguém 
sugeriu que um pacote de 7 Tâmaras fosse distribuído. Mesmo 
as amostras do pacote tinham sido trazidas, mas ele se recusou 
em fazê-lo, não porque era caro, mas por medo de barulho na 
Masjid, porque todo mundo iria tentar obter o primeiro 
pacote, o que traria ruído na Masjid. Sugeriu-se também que 
os pacotes fossem distribuídos fora do Masjid, mas ele se 
recusou em fazê-lo, uma vez que iria bloquear o caminho, 
causando dificuldade para os transeuntes. 

Além disso, não era algo fácil de controlar uma multidão 
enorme. O forte levaria muitos pacotes, enquanto o fraco 
poderia mesmo ter sido ferido no meio da multidão em vez de 
ter Tâmaras. Uma vez que o lugar apropriado para a 
distribuição de Tâmaras não foi encontrado, ele finalmente 
decidiu não distribuir Tamaras. 
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Chegada de Ghaus-e-A’ am e A’la Hadrat  

Uma irmã Mulmana declarou: Quando Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
 e seu filho estavam sentados no palco e os 

versos (de orações para a noiva e do noivo) estavam sendo 
recitados durante os últimos momentos do Ijtima’, Eu 
adormeci e tive um sonho em que eu vi dois santos. Foi-me 
dito que um deles era Sayyiduna Ghaus-e-A’ am  
enquanto o outro era A’la Hadrat  Em seguida, 
ambos os santos colocaram coroas de flores ao redor do 
pescoço de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  e seu filho. 

Cerimônia de Entrega da Noiva 

Como Amir-e-Ahl-e-Sunnat  já tinha orientado 
sobre como executar cada ritual em conformidade com 
Shari’ah a cerimônia de entrega a noiva também ocorreu em 

uma maneira simples e solene,  Mesmo a tradição 
de mulheres virem à casa do noivo para entrega da noiva foi 
proibida com antecedência. Apenas o irmão da noiva foi 
autorizado a trazê-la coberta segunda a forma Shar’ī. Os 

www.dawateislami.net



Sunnah do Casamento 

31 

membros da família de Amir-e-Ahl-e-Sunnat também não 
realizaram qualquer cerimônia para as mulheres. 

 

Salat-ul-Fajr com Jama’at 

Seguindo os passos de seu pai, que dirigiu Salat-ul-Fajr em Nur 
Masjid (Mercado de Papel Karachi) após a primeira noite de seu 
casamento, Al-Haj ‘Ubayd Raza’ Attari também dirigiu Salat-ul-
Fajr, como de costume em Faizan-e-Madinah (o Madani Markaz 
internacional), após a primeira noite de seu casamento. 

 

Insistência em Fazer Walimah de Forma Gloriosa 

Durante uma Madani Muzakarah, Amir-e-Ahl-e-Sunnat      
 disse que foi insistido em fazer Walimah 
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gloriosamente. Alguém até se ofereceu para cozinhar um 
banquete sem pagamento, ele só queria que Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

 arranjasse 200.000 rupias para compra de outras 
matérias-primas, mas Amir-e-Ahl-e-Sunnat  recusou 
em aceitar a sua oferta dizendo que embora não seja difícil de 
arranjar 200.000 rúpias, ele não queria entrar em contacto com 
qualquer pessoa rica, pois não era sua natureza em fazê-lo. 
Ainda mais, isso irá diminuir o respeito que as pessoas têm por 
ele em seus corações. Ele  disse ainda que, se ele 
assim o fizesse, a cerimônia de Walimah seria realizada 
gloriosamente e as pessoas também ficariam felizes, mas sua 
consciência não lhe permitiu fazer isso. 

Então Amir-e-Ahl-e-Sunnat  contou a história 
de um santo cuja consciência feriu-o, por ter pedido dinheiro 
aos seus discípulos (seguidores): O santo servia comida para as 
pessoas com a ajuda financeira de um de seus discípulos rico. 
Uma vez, a pessoa encarregada de comida pediu ao santo para 
pedir ao discípulo para dobrar o montante devido ao rápido 
crescimento de preços dos produtos. O santo concordou e 
pediu a seu discípulo ao dobro do valor. O discípulo concordou 
[isto é, obedeceu] o que seu Murshid ordenara. 

Depois de alguns dias, a pessoa responsável perguntou o santo 
se ele havia pedido o discípulo para duplicar o valor. O santo 
respondeu: ‘Eu pedi-o e dobrou a quantidade, mas eu vejo uma 
mudança em sua atitude. Ele agora envia o dinheiro para mim, 
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mas antes ele entregava-me o dinheiro pessoalmente de forma 
muito humilde. ‘(Então Amir-e-Ahl-e-Sunnat  

disse) meu filho vai agir de acordo com a Sunnah 
pessoalmente, embora não de uma forma gloriosa. 

 

Recepção do Walimah 

O filho de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  dirigiu a 

recepção do Walimah de uma forma muito simples. Apenas os 

membros da Markazī Majlis-e-Shūrā e três ou quatro outros 

irmãos Muçulmanos foram convidados. No entanto, alguns 

outros irmãos Muçulmanos que se reuniram do lado de fora da 

casa no momento da refeição sem terem sido convidados, 

também foram chamados para entrarem na casa. ! 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  também assistira à 

cerimônia. Arroz e lentilhas foram servidos na refeição. Amir-

e-Ahl-e-Sunnat  disse aos participantes que a 

refeição foi preparada em casa sem usar sequer uma única gota 

de óleo. Os irmãos Muçulmanos que comeram a refeição 

comentaram que estava muito deliciosa. 
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Presentes de Casamento 

Um grande número de irmãs e irmãos Muçulmanos enviaram 
inúmeros presentes espirituais Madani na forma de recompensa 
de Salat-‘Alan-Nabi , recitação do Sagrado 
Quran, viajar com Madani Qafilahs, agir sobre Madani In'amat 
e diferente Azkar, em vez de presentes mundanos porque eles 
tinham desenvolvido uma mentalidade Madani, em virtude de ser 
moralmente treinado por Amir-e-Ahl-e-Sunnat . 

Cheque de 100.000 Rúpias foi Devolvido 

! Como Amir-e-Ahl-e-Sunnat  e sua 
família distanciam-se de presentes mundanos pode se observar 
através da leitura da seguinte parábola. Quando um irmão 
Muçulmano apresentou um cheque de 100.000 rúpias para 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat  como um presente de 
casamento de seu filho, ele retornou com agradecimentos 
acompanhado de uma mensagem escrita solicitando-lhe para 
não insistir na aceitação do cheque. Mais tarde, a família desse 
irmão Muçulmano obteve 100.000 rúpias enviados para a irmã 
de Amir-e-Ahl-e-Sunnat que também se recusou em a aceitar e 
devolveu-o com gratidão. Irmã mais velha de Amir-e-Ahl-e-
Sunnat disse: Quando ela informou ājī A mad ‘Ubayd Razā 
sobre a oferta de 100.000 rúpias, ele revelou que o cheque foi 
enviado primeiro para mim, mas ele se recusou, depois foi 
enviado para seu pai e você mais tarde. 
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Que Presente Tu Gostas 

O Nigran do Markazi Majlis-e-Shura revelou que muitos 
empresários ricos que estão executando negócios de milhões de 
rúpias entraram em contacto com ele ao telefone oferecendo 
ao filho de Amir-e-Ahl-e-Sunnat quaisquer presentes que ele 
desejasse. Pediram-lhe para perguntar ao filho de Amir-e-Ahl-
e-Sunnat sobre sua escolha e dizer-lhes. Quando ele contactou 
o filho de Amir-e-Ahl-e-Sunnat a este respeito, ele recusou-se 
dizendo que se realmente querem dar-lhe qualquer presente, 
devem dar o presente de boas ações sob a forma de viagens 
com Madani Qafilah e agir sobre Madani In’amat. 
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Dote da Filha de Amir-e-Ahl-e-Sunnat 

Amir-e-Ahl-e-Sunnat  tentou o seu melhor em 
manter o casamento de sua filha em uma maneira simples 
seguindo as regras da Shari’ah. Durante uma Madani 
Muzakarah, ele disse que tinha feito o seu melhor para dar a sua 
filha exatamente o mesmo dote como o Profeta de Ra mah, o 
Intercessor da Ummah, o proprietário de Jannah  
deu a Sayyidatuna Fa imah . 

As coisas dadas para sua filha em dote incluem uma bolsa de 
couro (pele) para a água, um moinho manual para moer trigo, 
pulseiras de prata, uma esteira, pote de argila, um travesseiro 
cheio de fibras de palmeira da tâmara e algumas outras coisas 
mencionadas nos livros1. Da mesma forma, ele também tentou 
o seu melhor para agir de acordo com a Sunnah de entrega da 
sua filha gentilmente como o Nobre e sagrado Profeta 

 deu2 Sayyidatuna Fatimah . 

1As fotos das coisas dadas como Dote encontram-se no fim da brochura. 

2 Imām Jazarī Shāfi’ī  narrou um adīš no Al- a n Al- a īn: Quando o 
nobre Profeta  fez casar Sayyidatuna Fā ima-tuz-Zaĥrā  ao 
Sayyiduna ‘Alī , Ele  veio a casa e perguntou 
Sayyidatuna Fā imaĥ  para trazer água. Quando ela trouxe água em um 
copo, Ele  encheu sua boca de água e devolveu no copo. Em seguida 
Ele  disse, ‘Aproxima-te.’ Quando se aproximou, Ele  

salpicou a água sobre cabeça dela e peito e fez Dua (prece):

Tradução: Ó Allah , eu dou a ela e sua prole sob Sua proteção 
contra Satanás. Em seguida, o mais alto e sagrado Profeta  pediu-a 
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Instruções Madani do Amir-e-Ahl-e-Sunnat para sua 

Filha e Genro 12 Pérolas Madani ao Genro de Attar, 

para Lidar com Assuntos Domésticos. 

1. Leia os capitulos referentes aos ‘Direitos de marido e mulher’ 
urmat-e-Mu aharat, a‘responsabilidade de prover a esposa 

as necessidades básicas’ ihar’ etc. do Bahar-e-Shari’at, 
parte 7. 

2. Evite dizer a fraqueza e deficiências de seus pais e outros 
membros da família para o seu cônjuge porque isso 
poderia abrir a porta de calúnia e desgraça. 

3. Se o seu cônjuge tentar-lhe dizer os pontos fracos e as falhas 
de seus pais e outros membros da família, impeça-a de fazê-

para dar as costas. Quando ela fez isso, ele  salpicou água polvilhada 
entre ela e ambos os ombros e fez Du'a (aquele que é mencionado com tradução 
acima). Então, o Profeta de Ra mah  disse: Traga água. (Sayyiduna 
'Ali  disse que ele entendeu o amado profeta  lhe pediu 
para trazer água desta vez). Eu [i.e. Sayyiduna ‘Alī ] levantei-me e 
trouxe água no copo. O Profeta Amado  encheu a sua boca com água 
e colocou-a de volta no copo. Então ele  me pediu para vir mais 
perto. (Quando cheguei mais perto), ele  salpicou água sobre a minha 

cabeça e parte da frente do corpo e orou: Tradução: Ó 
Allah , eu dou a ele e sua prole sob Sua proteção contra Satanás. Então ele 

 me pediu para dar as costas, eu fiz isso. Ele  salpicou água 
entre meus ombros e fez Du’a (que é mencionado com tradução acima). Em 
seguida, o venerado e Renomado Profeta  pediu Sayyiduna ‘Alī 

 para ir ao encontro de sua esposa com o nome de Allah e bênção. 
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lo, dizendo ‘ ’ porque ouvindo a maledicência 

dos outros é também um pecado. 

4. Nem falar mal de alguém, nem ouvir e ver nada de ruim 
sobre alguém. Se você seguir este princípio, você continuará 
a ser feliz, .   

5. Não conta segredos para as mulheres. 

6. Honrar sempre os seus pais. Você nunca pode revelar 
nada além dos seus direitos. 

7. A mulher foi criada a partir da costela dobrada. Deve-se 
lidar com ela com cuidado. Se você tentar endireitá-la, 
você pode acabar perdendo-a. 

8. O marido é (como) um Chefe, enquanto a mulher é 
(como) a subordinada. Não seja tão engraçado com ela ao 
ponto de perder o seu prestígio. 

9. Faça-a responsável nas tarefas domésticas, como cozinhar, 
lavar etc. Não cooperar com ela desnecessariamente nessas 
questões, pois pode fazer com que ela se torne preguiçosa. 

10. Espreitar pela janela, varanda etc. (sem uma razão válida) 
é algo imoral que as pessoas decentes sempre evitam. 
Certifique que o seu cônjuge nunca faça. Você também 
deve tomar cuidado. No entanto, se for necessário para 
espiar pela janela etc., pode-se fazê-lo com cuidado para 
não olhar dentro da casa de (Na-Ma rams) e vizinhos. 
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11. Aja de acordo com o Madani In'amat e rigorosamente faça 
com que a filha do Attar comporte-se em conformidade 
com o mesmo. 

12. Filha de Attar é um ser humano, e errar é humano. Se 
você mencionar erros e falhas dela aos seus pais e outros 
membros da família, poderá prejudicar o Dawat-e-Islami, 
além disso, levar-te ao pecado da maledicência. Tente 
reformá-la correctamente. Em caso de falha, contacte-me 
apenas com a intenção de conseguir reformá-la. 

12 Pérolas Madani para a Filha de Attar, para a 

Felicidade no Lar e Melhoria na outra Vida. 

1. É essencial em obedecer cada ordem do marido, que não é 
contrária à Shari’ah. 

2. Levante-se para receber e para dizer adeus a seu marido e 
a Sogra. 

3. Beije a mão da tua Sogra, pelo menos uma vez por dia (se 
possível). 

4. Honrar teu sogro e sogra do mesmo modo que o fazes aos 
seus pais. Sempre mantenha a sua voz baixo, enquanto falas 
com eles. Falar respeitosamente com o seu marido e sogros. 

5. Na Shari’ah, o marido tem o direito de punir sua esposa, 

www.dawateislami.net



Sunnah do Casamento 

40 

se necessário1. Tenha paciência, se isso acontecer. A porta 
da minha casa está fechada para você em caso de brigar 
com seu marido ou calúnias. 

6. Sempre que você quiser, pode vir a casa dos seus pais com 
a permissão do seu marido, sem briga. 

7. Não cometa o grave pecado de calúnia, divulgando ao seu 
marido as deficiências de membros da família de seus pais; 
nem faça o seu marido meter-se no pecado de ouvir calúnias. 

8. Dizer que os ‘meus pais não me ensinaram isso’, apenas 
para encobrir a sua preguiça ou falta de conhecimento 
não é algo adequado. 

9. Leia o capítulo sobre ‘Direitos de marido e mulher’, 
‘Prestação de necessidades básicas a esposa 'etc. da parte 7 
de Baĥār-e-Sharī’at. 

10. Não se torne um fardo para o seu marido, pedindo-lhe 
coisas desnecessárias. No entanto, você pode fazê-lo se ele 

1 Comentando entorno do verso n. 34 da Surah An-Nisa, Hakim-ul-Ummat, 
Mufti A mad Yar Khan  afirmou: nestes versos três formas foram 
mencionadas para reformar (reprimir) a esposa: (1) Aconselhando (2) Evitando 
(3) Punição. Ele  ainda referiu: O marido pode bater a sua esposa no 
caso de desobediencia mas, com intenção de reformá-la, não torturá-la. Bater na 
mulher inocente esta estritamente proibido, se o marido fizer tal acto será 

interrogado no dia de Quiyamat. 

(Foi dito no Bahar-e-Shari’ o marido pode bater em sua esposa, se ela não praticar o 
alah. Tanto como, pode batê-la se ela não cuidar da sua beleza e quando ela 

ausentar-se sem a sua permissão.  
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não preencher os direitos que lhe são obrigados pela 
Shari’ah. 

11. Sirva as visitas, considerando-o um privilégio, mas não 
aumentam peso ou despesas ao seu marido quando fazê-lo. 
Pergunte ao seu pai (Amir-e-Ahl-e-Sunnat ) se 
necessário,  não haverá decepção. Se ele [i.e. o 
marido] de bom agrado concordar em servir os hóspedes, 
será um privilégio para ele. 

12. Nunca saia de casa sem a permissão do seu marido.  

(Você pode presentear cópias destes pequenos conselhos a 
outras irmãs Muculmanas.)        

 3 afar-ul-Mu affar, 1418 AH 

A Carta1 Entregue ao Noivo pelo Amir-e-Aĥl-e-Sunnat 

pela Ocasião do Casamento 

Sag-e-Madinah, Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi  
dizendo Salam do fundo do seu coração para o escravo do 
Santo Profeta, Amado de Ghaus-e-A’ am and A’la Hadrat. 

1 Esta carta por certas necessidades foi reformulada e a narração contida nela foi 
feita referência. 
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Que Allah  mantemha teu sorriso, brilhante e florescendo 
como as belas flores e espinhos de Madīnaĥ ! 
Que Allah  conceda-lhe primaveras Madani em que o 
outono não podia sequer se atrever em olhar para você!   

Que você possa realizar o Hajj e contemplar Madinah 
 novamente e novamente! Que Allah  esteja 

satisfeito com você para sempre! Que Allah  abençoe com 
o enterro em Jannat-ul-Baqi e torne-o o vizinho de seu amado 
Profeta  em Jannat-ul-Firdaus! Que você tenha 
medo intenso de Allah  e amor por Mustafa  
em seu coração! Que todas estas orações sejam respondidas por 
mim (um pecador) também, em nome dos espinhos de Madina. 

 

Deixe-me ter o privilégio de apresentar seis ditos do Amado e 
Abençoado Rasul  para a melhoria da sua vida 
mundana, bem como vida após a morte. 

1. Você será dado a recompensa de tudo o que for a despender, 
buscando o agrado de Allah . Você será até mesmo 
dado a recompensa por tudo o que colocas na boca de sua 
esposa.  
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2. A pessoa que gasta algo em si mesmo querendo castidade, 
nisso será caridade para ele. E o que ele gasta em sua 
esposa, filhos e membros da família, também é caridade 
para ele.  

3. Recompensa é concedida mesmo quando o homem serve 
água para sua esposa. 

 

Infelizmente, a maioria das pessoas nestes dias esperam pelo 
nascimento de um filho e quando nasce uma filha se tornam 
infelizes. Leia a excelência da filha e se alegre. 

4. A pessoa que tem uma filha e não enterrá-la viva e não 
insultá-la e não prefere filhos em relação a ela, Allah  
vai fazê-lo entrar no Paraiso. 

 

5. Aquele que foi concedido por Allah  filhas, e se ele as 
trata com benevolência, então elas serão um escudo para 
ele do fogo do inferno. 

 

6. Quem Tiver três filhas ou irmãs, e tratá-las bem, vai 
entrar no Paraiso.  
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Obtenha Recompensa Tolerando o mau Comportamento 

da Esposa 

Ao ter conhecimento da fama de Sayyiduna Abul asan 
Khirqani , um admirador chegou a sua casa para 
encontrá-lo depois de percorrer uma longa Viagem. Batendo 
na porta, ele disse o propósito de sua chegada. A esposa de 
Sayyiduna Abul Hasan Khirqani  respondeu que ele 
tinha ido a selva em busca de pedaços de madeira. Então ela de 
repente começou a falar mal de seu marido. Confusa, a pessoa 
dirigiu-se para a selva. De longe, ele viu uma pessoa, sendo seguido 
por um leão com pedaços de madeira em suas costas. A partir 
de uma longa distância, ele  disse: ‘Eu sou Abul 
Hasan Khirqānī , será que este leão teria suportado o 
peso de meus pedaços de madeira se eu não tivesse suportado 
o peso da minha esposa rude?’  

Seja cauteloso! Pois é necessário ensinar as regras da Shari’ah a 
sua família de acordo com a necessidade deles. Você pode 
também fazê-lo com a ajuda do Canal Madani de Dawat-e-
Islami. Compre uma TV com a única intenção de assistir 
apenas o Canal Madani, bloqueando todos os outros canais. Se 
você incentivar a sua família a obter apenas educação mundana, e 
abrir o caminho dos pecados, trazendo TV ou VCR em casa, 
mesmo com pretexto de que as crianças poderiam ir a casa de 
outras pessoas para assistir TV se você não tivesse em sua casa; 
se você não impedi-los de pecados ou fornecendo-os por via de 
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ganho  através de meios ilegais, tais como juros e suborno; 
então há um grande perigo de enfrentar muitas dificuldades no 
Além. Leia a seguinte narração assustadora e trema de medo 
Divino. Um homem será trazido no Dia do Julgamento na 
presença de Allah . Sua esposa e filhos irão suplicar: ‘Ó 
Allah  Ele não se importava em ensinar-nos a religião, e 
ele forneceu-nos sustento Haram e nós não sabiamos. ‘Ele será 
espancado severamente devido ao sustento Haram, de tal 
forma que sua pele até mesmo carne sairão de seus ossos. Em 
seguida, ele será levado a balança onde os anjos trarão suas 
boas acções que serão tão pesadas como montanhas. Em 
seguida, membros de sua família virão um por um e levarão 
suas boas acções, até que todas as suas boas acções acabem. Em 
seguida, sera-lhe dito vire o teu rosto diante da tua esposa e 
filhos, ‘Ai! Agora eu tenho o fardo de apenas os pecados que eu 
cometi contra vocês. ‘Os anjos vão anunciar: ‘Ele é uma pessoa 
infeliz cuja família tomou todas as suas boas obras e ele entrará 
no inferno por causa deles.’  

Sem dúvida, extremamente desafortunada é a pessoa que não 
orienta sua esposa e filhos em conformidade com a Sunnah, e 
não ensina as regras do uso de véu islâmico etc, a sua esposa 
com o melhor de sua capacidade. Pelo contrário, ele pessoalmente 
compra a maquiagem, leva para os centros de compras e 
encontros comuns, como áreas para piquenique, em sua Moto 
sem véu. 
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Lembre-se! Aqueles que não impedem suas mulheres e 
Ma ārim de imodéstia, apesar de ter capacidade são chamados 
Dayyūš. Há Dito do Santo Profeta :

Três pessoas que nunca entrarão no Paraiso: Dayyus, a mulher 
que adopta estilo masculino (vestindo tal vestimenta, penteado, 
etc., que faz com que ela se assemelha a um homem) e um 
viciado em vinho.  

Allamah ‘Alauddin a kafi declarou: 

 

Dayyūš é a pessoa que não se importa com sua esposa ou 
comportamento de qualquer outra mulher Mahram com 
outros homens.  

Nós aprendemos que aqueles que não impedem a sua esposa, 
mãe, irmãs e filhas de vagar pelas ruas, mercados, centros 
comerciais e áreas de piquenique onde há mistura entre 
homens e mulheres, sem véu, apesar de ter controlo não só é 
extremamente tolo e sem vergonha, mas também não merecerá 
o Paraíso e poderá ser punido no fogo do inferno. Ainda mais, 
aqueles que não os proibe de se comportar de maneira 
informal e rir-se sem véu com Na-Mahram vizinhos, parentes, 
funcionários, porteiros e motoristas também merecem a mesma 
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punição. No entanto, se um homem tenta o seu melhor em 
proibi-los, mas eles não escutam-no, então não há qualquer 
culpa sobre ele, nem ele é um Dayyūš neste caso. 

Faça justiça em caso de qualquer disputa entre sua mãe e sua 
esposa. Nunca, jamais repreenda sua mãe. Da mesma forma, 
não bater em sua esposa devido à queixa de sua mãe. Tratar 
ambos suavemente para que a situação não fique fora de 
controlo e você acabe com profundo arrependimento. Diga 
meu Salam a todos os membros da família. 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

A Carta Dada as irmãs Muçulmanas por Amir-e-Ahl-e-

Sunnat por Ocasião do Casamento. 

Sag-e-Madinah, Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi  
diz: Salam do fundo do seu coração para o discípulo de Ghaus-
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e-Pak  o mendigo da Corte Real de Madinah         
 e o Amado do maior e sagrado Profeta. 

Que Allah mantenha-te encantado no mundo, bem como 
na outra vida! Que Allah  abençoe com felicidade 
duradoura! Que Allah  mantenha-te sorridente e floresça 
como as flores de Madīnaĥ ! Que sejas livre de 
doenças, problemas, problemas domésticos, dívidas e privação! 
Que tenhas uma vida conjugal agradável e descendência piedosa! 
Que possa realizar o Hajj e volte Madīnaĥ  
novamente e novamente. 

 

Com a intenção de colher recompensa, peço-lhe para não 
medires esforços (faça de tudo que é lícito) para servir o seu 
marido de modo a melhorar a sua vida mundana e vida após a  
morte. Eu apresento seis ditos do Amado e Abençoado Profeta 

 a este respeito: 

1. Eu juro por Aquele sob cuja Omnipotência da minha vida 
está em suas mãos (poder); se há feridas no corpo do 
marido, do pé a cabeça, das quais pús e sangue escorre, e a 
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mulher lambe-los, ela ainda não cumpriu com o direito 
do marido. 

2. Sayyiduna Bilal  humildemente perguntou 
Rasulullah : Duas mulheres estão em pé 
ao lado da porta para perguntar se sua caridade será válida 
se elas gastá-la em seu marido e os órfãos que estão sob a 
sua supervisão. O Reverenciado e Renomado Profeta      

 perguntou: ‘Quem são as mulheres? 
Sayyiduna Bilal  humildemente respondeu: 
‘Zaynab e uma mulher dos Ansar. ‘Então, o Profeta de 
Rahmah, o Intercessor de Ummah  disse: 
‘Há dupla recompensa para elas, uma pela relação e outra 
pela caridade.’  

3. O marido chamou sua esposa (mas) ela se recusou e ele 
passou a noite com raiva, anjos irão amadiçoá-la até ao 
amanhecer. 

4. Também é narrado que Allah  permanece infeliz com 
a mulher, a menos que ele [isto é, marido] fique satisfeito 
com ela.  

5. E (a esposa) não deve sair de sua casa sem permissão do 
marido. Se ela fizer, Allah e os anjos irão amaldiçoá-
la a menos que ela se arrependa. Alguém perguntou 
humildemente: ‘Mesmo que o marido seje um opressor’, 
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ele  respondeu: ‘Mesmo que ele seje um 
opressor.’  

O adīš anterior contém uma grande lição para as mulheres 
que vão para a casa dos pais depois de brigar com seu marido 
sobre assuntos insignificantes. 

6. Allah  não aceita o Salah de três tipos de pessoas: (1) 
A mulher que sai de casa sem a permissão do marido. (2) 
O escravo que escapou de seu mestre e (3) o Rei cujo Povo 
não gosta dele.  

Depois de lido ou ouvido os Ahadis acima narrados, algunas 
irmãs Muçulmanas podem pensar que apenas os maridos têm 
direitos sobre esposas. Será que as esposas têm algum direito 
sobre o marido? Leia os seguintes Hadis para clarificação: 

7. Nenhum Mu`min deve considerar sua esposa Mu`min 
como uma inimiga. Se ele estiver descontente com alguns 
de seus hábitos, com certeza ficará satisfeito com outro 
hábito dela.  

akim-ul-Ummat, Maulana Mufti A mad Yar Khan  
declarou: ! Quão excelentes os ensinamentos 
islâmicos são! Significa que casar-se com uma mulher impecável 
é impossível. Portanto, se você encontrar alguns defeitos em 
sua esposa, você deve tolerá-los, porque você vai encontrar 
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alguns bons hábitos também. O autor de ‘Mirqt’ citou: A pessoa 
que procura por um companheiro perfeito permanecerá sozinha 
no mundo.’ Nós também temos milhares de deficiências. Tolere 
os defeitos de amigos e parentes e olhai a sua boa qualidade. 
Tente reformá-los. Somente o Profeta da humanidade, a paz do 
nosso coração e da mente, Carinhoso e Generoso  
é perfeito. Se você agir de acordo com 
os seguintes cinco pontos, haverá paz em sua casa, : 

8. Nunca seja hostil com sua Sogra e Cunhada. Sirva-os e 
permaneça em silêncio, mesmo se elas tentarem lhe 
(ofender). 

9. Se a tua Sogra repreender-te, imagine que sua mãe esteja 
repreendendo-te.  assim se tornará mais fácil 
para você ter paciência. 

10. Você poderá acabar enfrentando inúmeras dificuldades se 
também zangares em retaliação a zanga de sua Sogra. 

11. Reclamar diante dos seus pais sobre o mau comportamento 
da família do seu marido é o mesmo que convidar 
destruição. Portanto, tenha paciência e aja de acordo com 
o princípio ‘do silêncio vale ouro.’ Suplique para melhoria. 

12. Hoje em dia, familiares do marido costumam fazer diferentes 
tipos de alegações contra a Nora; como por exemplo: ela 
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lançou um feitiço contra seu marido, levando-o para ao 
seu lado. Que Allah  proiba, se você entrar numa situação 
do gênero (onde és falsamente acusada), tente normalizar 
as circunstâncias, utilizando estratégias adequadas e 
comporte-se em relação a eles com amor, em vez de perder 
o seu temperamento. Não mantenha a porta do seu quarto 
fechada durante o dia. Não sussurra para ao seu marido 
na presença de outros-membros da família. Beba chá etc. 
sente-se com sua Sogra e cunhadas, mesmo na presença 
de seu marido. Não faça caretas diante deles. Não jogue 
potes para baixo. Não repreenda seus filhos, dando a 
impressão de que você está indirectamente xingando e 
repreendendo-lhes. Seja activa na cozinha e lavagem. Isto 
é, a impureza (culpa) pode ser purificada por meio de 
água (estratégia e bons costumes) não pela impureza. 

Desta forma, , todo mundo vai gostar de si e levarás 
uma vida feliz. Não deixe de rezar para a família do marido, 
pois mesmo as difículdades são resolvidas através de orações. 
Realize o seu Salah rápido e regularmente e adopte véu da 
Shar’i. Shari’ah exige que você tenha véu, mesmo na presença 
de seu cunhado. Comece Dars (aulas) Faizan-e-Sunnat em sua 
casa. Crie o hábito de manter-se em silêncio pois falar demais 
pode levar a briga. Adopte Sunnah em vez de moda pois o bem 
reside nele (Sunnah). Continue orando para que eu (um pecador) 
seja abençoado com o perdão, e enterro em Baqī e Tristeza de 
Madīnaĥ. Mande laminar esta minha carta em plástico se você 
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gostou. Que Allah proiba, caso haja qualquer disputa ou 
briga doméstica, leia-a. 

 

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

A Carta oferecida aos Pais e Responsáveis, por Ocasião 

do Casamento.  

 

Sag-e-Madinah, Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi  
um escravo desamparado de Allah , um escravo pecador 
do Amado Rasūl, um simpatizante do Ummaĥ, desejoso do 
Jannat (Paraíso) para as duas famílias que constroem um novo 
relacionamento por meio de casamento, digo Salām e 
felicitações do fundo do seu coração à cabeça, bem como o 
resto da família. 

Ó Allah ! Que o casamento traga um prazer longo e 
duradoiro! Ó Allah mantenha a noiva, o noivo e ambas as 
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famílias sorrindo como flores de Madinah Munawwarah 
 neste mundo e no outro, perdoa todo o Ummaĥ e a mim. 

 

Ai de mim! O importante Sunnah do Nikah é cercado por um 
monte de pecados. Por exemplo, o noivo faz a noiva usar um 
anel de noivado pelas suas próprias mãos, que é um acto 

 que leva ao inferno. O noivo também pinta as mãos 
com henna por ocasião do casamento, que também é  
Além disso, a recepção é realizada com a mistura de homens e 
mulheres. Às vezes, uma cortina transparente é pendurada 
entre eles, permitindo que os homens entrem livremente na 
secção das mulheres em nome de servir comida e tirando 
fotografia ou fazendo gravação de vídeo. 

Arrependei-vos! (Que Allah  Proiba) Nestes dias, as 
meninas da família cantam e dançam abertamente durante 
cerimônias de casamento onde os homens também estão 
presentes. Ambos os homens e as mulheres cometem a 
adulterio da 'Vista' olhando para o outro livremente. Eles não 
têm nem temor por Allah  nem vergonha pelo Nobre 
Profeta ! Aqueles que assistem filmes, dramas, 
danças, canções e diferentes shows musicais devem ter em sua 
mente que todos esses actos são Haram, e ninguém será capaz 
de suportar o castigo divino. (Durante a noite da Ascensão), o 
Profeta de Ra maĥ o Intercessor da Ummaĥ, o proprietário de 
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Jannah  viu algumas pessoas com pregos 
martelados em seus olhos e ouvidos. Quando ele  
perguntou sobre isso, foi dito, 'Estas são as pessoas que vêem o 
que eles não devem ver e ouvem o que não deveriam ouvir.  

O Amado e Abençoado Profeta  disse, ‘Allah 
 derramará chumbo nos ouvidos de quem sentar-se ao 

lado de uma cantora e ouvindo-a atentamente.’  

 

 

Ai de mim! Muito poucos casamentos são realizados sem canções, 
programas musicais e de gravação nos dias de hoje. Quando 
alguém os aconselha a não fazer isso, eles tentam justificar os 
seus pecados dizendo: ‘Esta é a primeira ocasião de felicidade 
em nossa casa; por que não devemos cantar e dançar’? Tudo 
está certo (é admissivel) no momento de felicidade. Que Allah 

 proiba! Ó Muçulmanos! É suposto que a pessoa agradeça 
a Allah por ocasião da felicidade, a fim de que seja bem-
sucedido e duradouro e abster-se de cometer pecado.  
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Allah  proibiu isso, imagine o que pode acontecer, como 
castigo de cometer esses pecados, a noiva retorna para casa de 
seus pais, devido a desacordo com o marido depois de apenas 
uma semana, ou o marido se divorcia dela, ou ela perde a vida 
durante o parto ou o noivo morre antes ou depois de alguns 
dias de casamento. Pode-se encontrar sua morte a qualquer 
momento. Ouça a um incidente de tocar o coração. 

Parábola 

Um homem cuja casa estava nas proximidades de um cemitério, 
preparou um evento musical à noite, por ocasião do casamento 
de seu filho. As pessoas estavam cantando e dançando por 
felicidade, quando uma voz alta e tenenbrosa de dois versos 
árabes de repente ecoou do cemitério. (Tradução): 'Ó aqueles 
que cantam e dançam por prazer transitório! A morte põe fim 
a toda e qualquer espécie de alegria. Vimos muitas dessas 
pessoas que estavam negligentes devido à alegria e prazer 
mundano, mas a morte os separou de sua família. ‘O narrador 
afirma: ‘Por Allah  ! O noivo faleceu após alguns dias.’  

Ai de mim! A tempestade de morte ocorreu, aniquilando toda 
a alegria, felicidade, música, canto, dança, riso, fortes desejos e 
luxúrias. O noivo encontrou a morte, transformando a 
felicidade em lamentações e luto. 
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Este incidente deve servir uma lição para aqueles organizam 
eventos detestáveis ou inademissiveis por ocasião de 
casamentos, bem como para aqueles que frequentam tais 
actividades cheias de risadas e alegria. Sayyiduna ‘Abdullah Ibn 
‘Abbas  narrou, 'Quem comete maldades ou 
pecados alegremente entrará no Inferno, chorando.  

 

Pondere! Quantos casais são felizes nos dias de hoje? 
Problemas domésticos estão se tornando comuns. Conflitos 
entre Nora e Sogra ou cunhada são também muito comuns. A 
esposa muitas vezes retorna para a casa dos seus pais, como 
resultado da discussão sobre assuntos mesquinhos; e culpam o 
a feitiçaria que aparentemente foi lançada sobre um e outro. 
Isso pode muito bem ser a consequência de ter cometido actos 
anti-Shari’ah durante o casamento. Rogo-vos do fundo do meu 
coração para oferecer dois Rak’at Salat-ut-Taubah e 
arrependam-se humildemente perante a corte de Allah  e 
se comprometam a nunca mais cometer esse tipo de pecados, 
para o resto de sua vida (fazer todos os membros da família 
fazer o mesmo). 
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Nove Pérolas Madani 

1. A nora deve amar a sogra e cunhada como ama sua 
própria mãe e irmã. 

2. Sussuros entre a mãe e a filha na presença da Nora pode 
trazer pensamentos negativos, ódio e complexo de 
inferioridade em seu coração. 

3. Para a Nora ajustar-se ao ambiente de sua nova casa pode 
revelar-se extremamente difícil, a menos que a sogra 
trate-a com carinho, como se fosse sua própria filha. 

4. Se algumas as vezes a sogra a repreender, a nora deve ser 
tolerante considerando tal como uma repreensão de sua 
própria mãe. 

5. Se, por vezes, a nora comporta-se mal, a sogra deve 
perdoá-la, considerando-a como sua própria filha. 

6. Nunca culpar a sogra de feitiçaria, pois isso causará 
violência doméstica e a paz da casa pode muito bem 
chegar a um fim. 

7. Allah  proibiu estes actos de acusar a sua Nora de 
feitiçaria sem uma prova shar'i, mesmo que qualquer 
amuleto seja encontrado na casa. 
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8. Acredite em mim! Satanás também pode colocar o amuleto 
em um lugar da casa onde um dos membros da família 
possa encontrar, de forma a causar a violência doméstica. 

9. A não observancia do véu da Shar’ī com o cunhado, é um 
acto ilícito levando para o inferno. Se o Sogro e sogra não 
exigirem o véu, apesar de serem capazes de fazê-lo, eles 
também serão pecadores. 

Quatro (4) Pedidos Madani  

1. Esta carta deve ser lida para os membros da família. É 
meu pedido Madani que participem no Ijtimā semanal de 
Dawat-e-Islami regularmente. 

2. Todos os membros da família devem oferecer  e 
observar rápida e regularmente o envio do folheto do 
Madani In'amat preenchido em cada mês. Se possível, 
ouvir pelo menos um discurso inspirador-do-Sunnh 
lançado diáriamente pela Maktaba-ul-Madinah. 

3. Se for o caso, mantenha esta carta em um lugar seguro e 
leia pelo menos as últimas nove pérolas Madani em caso 
de qualquer disputa em casa. 

4. Todo o homem da casa cuja idade é mais de 20 anos deve 
viajar com o Madani Qafilah de Dawat-e-Islami por mês, 
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pelo menos, durante três dias com os devotos do Profeta, 
a fim de aprender e práticar o Sunnah 

           

Muhammad Ilyas Attar Qadiri 

Madani Sahra para Irmãos Muçulmanos 

Versos que compreendem preces 

De: Shaykh-e- ariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 
Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri . 

(O noivo mortal, indo alegremente em direcção ao seu quarto 
de casamento e sentado num carro adornado flores! Lembre-se! 
Em breve, o seu cadáver será colocado no esquife que também 
será decorado de flores. Em seguida, você será levado para o 
túmulo escuro cheio de insectos. Para mim (Amir-e-Aĥl-e-
Sunnat ) entrar no túmulo com Iman (fé) é o 
verdadeiro casamento (felicidade). Quiça eu seja enterrado em 
Baqī. 
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Madani Sahra para Irmãs Muçulmanas 

Versos que compreendem preces 

De: Shaykh-e- ariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 
Muhammad Ilyas Attar Qadiri . 
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A nora sempre fala orgulhosamente a respeito dos seus pais, irmãos, irmãs, a 
família do seu marido. Como resultado, provocado pelo satanás, no seio das suas 
cunhadas um sentimento de serem vistas como miserável e pessoas réles. Este 
acto leva a ansiedades e ciúmes. A cara feia feita pela Nora também cria Brigas. 
De igual modo, não berra ou zangue-se com os teus filhos na presença dos 
familiares do seu esposo porque poderão pensar que estás a maltratá-los, o que 
poderá levar a confrontos e discussões. 
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2 A nora sempre fala orgulhosamente a respeito dos seus pais, irmãos, irmãs, a 
família do seu marido. Como resultado, provocado pelo satanás, no seio das suas 
cunhadas um sentimento de serem vistas como miserável e pessoas réles. Este 
acto leva a ansiedades e ciúmes. A cara feia feita pela Nora também cria Brigas. 
De igual modo, não berra ou zangue-se com os teus filhos na presença dos 
familiares do seu esposo porque poderão pensar que estás a maltratá-los, o que 
poderá levar a confrontos e discussões. 
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Como manter Paz em Casa! 

Na segunda-feira 6 de Zul-Qa’da-til-Haram 1428 AH (17 
Dezembro de 2007) Amir-e-Ahl-e-Sunnat  
concedeu pérolas Madani em forma de conselhos a um irmão 
Muçulmano e sua esposa sobre como resolver ou acabar com 
suas brigas domésticas. Agindo sobre estas pérolas Madani, a 

paz pode ser estabelecida em casa . (Algumas 
alterações necessárias foram feitas.) 

19 Pérolas Madani para Irmãos Muçulmanos Casados 

1. Sem dúvida, o marido tem poder sobre a esposa. No 
entanto, é obrigatório tratá-la com justiça. 

2. A mulher nasceu de uma costela curvada. Avalie a 
mentalidade dela e trata-a em conformidade. Se você pesar 
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as habilidades dela na escala de sua própria mentalidade, 
será muito difícil conduzir o veículo da sua casa. 

3. A mulher é geralmente imprudente. Pode ser imprudente 
esperar com que ela faça o que tu quiseres. Portanto, 
ignore falhas dela e trata-a com benevolência. 

4. Se pretenderes ter felicidade em sua casa, continue a 
desenvolver a mentalidade de tratá-la com gentileza, mesmo 
que ela faça inúmeros erros, uma careta para si ou 
murmurar. Seja rigoroso somente quando Shari’ah permite. 

5. Se você continuar a ser paciente no caso de seu mau 
comportamento e erros,  você verá milhares 
de recompensas na outra vida. O Profeta da humanidade, 
a paz do nosso coração e mente, o mais generoso e amável 

 disse: ‘Aquele que tem boas maneiras e é 
o mais gentil com sua esposa é dentre os que têm fé 
perfeita.’  

6. Tenha paciência, mesmo se sua esposa cozinhar algo que 
não é do seu agrado. Repreender e bater nela sem motivo 
Shar’i apenas para o prazer de Nafs pode levar você a 
destruição na outra vida. 

7. Assim como é Haram causar sofrimento aos muçulmanos 
comuns, causar sofrimento a esposa sem uma razão válida 
[shar'i] também fará com que o marido mereça o inferno. 
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8. Se ficares nervoso ou zangado e gritares com ela de forma 
injusta ou bate-la sem qualquer justificação válida, é Wājib 
[obrigatório] para você arrepender-se, bem como compensa-
la. Sem hesitação e sem considerá-lo como um acto de 
humilhação, peça desculpas a ela, de tal forma que ela 
perdoa-lhe do fundo do seu coração. Dizer peço desculpas 
apenas verbalmente nem sempre é aceitável: e faz com que 
a pessoa violada ou ofendida sinta-se aliviado dos direitos 
dos outros. O perdão e a compensação dependem da 
gravidade do pecado. 

9. É extremamente imprudente e inadequado insultar e 
gritar-se com ela, só pelo facto de ela não responder ao 
seu chamado. Pense positivamente! Ela pode não ter 
ouvido a sua chamada ou pode ter sido impedida por algo 
urgente. 

10. Se ela não passar suas roupas correctamente: refeição 
inperfeita devido à quantidade incorreta de sal ou 
tempêros: não cozinhar alimentos frescos; ou deu-lhe 
comida de ontem após aquecimento: ou deu-lhe comida 
fria sem aquecimento: ou não lavou os pratos etc. 
Correctamente, você deve discutir essas questões com ela 
moderadamente e suavemente ou carinhosamente em vez 
de repreender ou ordenando-lhe de uma forma hostil. 
Gentileza irá melhorar amor entre você e seu cônjuge. 
Tente compreender os truques de Satanás! Não adicionar 
combustível ao fogo. 
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11. Se há um perigo de briga ou no caso de qualquer 
discussão verbal, melhor é criar hábito de resolver o 
problema por escrito.  pois isso vai arancar o 
problema pela raiz. 

12. Exigir a sua esposa forçosamente para cozinhar os 
alimentos de tal forma que seja delicioso tanto quanto os 
dos hotéis, etc é alimentar à seu Nafs. Insultando ou 
gozar-se dela em caso de não preparar esses alimentos é 
um acto que agrada ao Satanás. 

13. Repreender ou bater a esposa devido à queixa de sua mãe 
etc., sem qualquer prova Shar’i é opressão e os opressores 
são merecedores do inferno. O Profeta do Rahmah, o 
intercessor de Ummah  disse: ‘A opressão 
leva para o inferno.’  

14. É um privilégio e Sunnah fazer seu trabalho com suas 
próprias mãos. Umm-ul-Mu`minin, Sayyidatuna ‘Aisha 
Siddiqah  disse: O Nobre Profeta  
costurava suas roupas e consertava seus sapatos e fazia 
todas essas tarefas que os homens fazem em suas casas.  

 

15. Fazer o seu trabalho com a sua própria mão e evitar 
atarefar a sua esposa com coisas mesquinhas, tais como: 
Apanhe isso! Coloque isso lá! Traga tal e tal coisa! etc. 
ajudará a estabelecer a paz na casa. 
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16. O ambiente da casa pode se deteriorar se o marido 
perturbar o sono de sua esposa para coisas menos 
importantes, ordena-la para fazer outras tarefas, enquanto 
ela está ocupada com as tarefas domésticas, como 
limpeza, amassar farinha ou quando estiver com dor de 
cabeça, gripe ou outra doença. 

Lembre-se que seu sono é agradável para você, sentes preguiça, 
tens tido mau humor, ela também é um ser humano como 
você, com fraquezas semelhantes. As mulheres precisam de 
mais sono em comparação aos homens. Elas podem se zangar 
também. Portanto, tornar-se mais familiarizado com o estado 
dela. 

17. É extremamente necessário para qualquer um deles ficar 
em silêncio, se o outro estiver zangado, pois lidar com 
zanga através da zanga prova ser perigoso. 

18. Criticar a esposa, quando ela estiver ocupada na cozinha, 
dizendo frases como: Você não sabe como descascar a 
batata, você não consegue cortar tomate ou cortar 
gengibre correctamente etc., é extremamente detestável. 
Um marido sábio é aquele que tem suas tarefas feitas por 
elogiar sua esposa de forma admissível. 

19. Discussão entre o marido e a esposa na presença de 
crianças vai causar má influência no comportamento 
delas. 
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14 Pérolas Madani Para as Irmãs Muçulmanas Casadas  

1. O marido tem poder sobre a esposa. Não pense em sua 
antítese [isto é, o contrário]. 

2. Como o marido tem autoridade sobre a esposa, considere 
obrigatório obedecê-lo. O Profeta Amado e Abençoado  

 disse: ‘Quando a Mulher oferece cinco 
Salahs, mantém jejum no Ramadan, protege sua castidade 
e obedece ao seu marido, ela pode entrar no Paraiso a 
partir de qualquer uma das suas portas.’  

 

3. Não perca nenhuma oportunidade de manter a 
obediencia ao seu marido desde que esteja em 
conformidade com Shari’ah, embora seja desagradável ao 
seu Nafs. 

4. Ganhe recompensa abundante na outra vida por cozinhar 
refeições segundo os seus desejos e servindo a ele 
alegremente. Sayyiduna Ibn ‘Abbas  narrou 
que o maior e sagrado Profeta  disse: 
‘Depois da observância dos Faraid (orações obrigatórias) 
agradar o coração de um muçulmano é a melhor acção na 
corte de Allah .’  
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5. Se você sentir-se ressentida pelas criticas do teu marido, 
apesar das suas críticas serem correctas do ponto de vista 
Shar’i, considere isso como um ataque satânico e afaste-o 

recitando . 

6. Se o seu marido repreender-te ou mesmo bater-te devido 
a algum erro ou máu entendido, suporta pacientimente 
sem zanga, você será recompensado em ambos os 
mundos.  sua casa ficará em paz. 

7. A situação ficará ainda mais complicada em vez de 
melhorar, se retaliares, discutir com ele, fazer careta, atirar 
utensílios, aliviar a tua frustração por repreender ou bater 
em crianças ou cometendo qualquer outra acção de 
retaliação. Lembre-se! Mesmo se a reconciliação for 
aparentemente adquirida desta forma, não irá remover o 
ódio do coração. 

8. Direccione sua atenção aos bons hábitos de seu marido, 
em vez de seus defeitos. Mantenha-se temendo Allah  
no que diz respeito aos seus direitos. 

9. Reclamar a sua família sobre o mau comportamento de 
seu marido ou sobre a família dele pode vir a ser 
extremamente prejudicial para si em ambos os mundos, 
como é comumente observado que isto abre a porta de 
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calúnia, culpa e difamação, etc. Isso poderá até levar ao 
divórcio. 

10. No entanto, se o marido é realmente opressor ou a família 
causa-te angústia, solicite a intervenção de uma pessoa de 
confiança com a intenção de trazer a reconciliação ou 
resolver os problemas de forma justa. A pessoa interveniente 
deve ser capaz de a proteger contra a opressão, trazendo 
reconciliação e fazer justiça. Se, por outro lado, você falar 
dos teus assuntos domésticos a suas amigas ou familiares 
apenas para desabafar sua raiva ou para se sentir aliviado, 
tanto o ouvinte e o falante podem ser merecedores do 
inferno devido aos pecados de calúnias e acusações. 

11. Mesmo se você ficar desanimado devido ao tratamento 
injusto de seu marido ou sogra, mantenha-se no controle. 
Estarás sendo posta à prova. Você pode se esforçar de 
modo a obter o Jannat (Paraíso) pela paciência, controlar 
sua língua e manter o coração sobre controlo, ou você 
receberá uma possível punição no inferno, ser for contra a 
Shari’ah e mau uso de sua língua. 

12. Não importa quão ocupado você esteja dormindo 
profundamente, assim que o marido te chamar levante-se 
dizendo instantaneamente Labbayk (Estou Presente) com 
a intenção de ganhar uma recompensa enorme. Acumule 
os tesouros do Jannat (Paraíso) por serví-lo. 
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13. Sirva os pais do seu marido etc. de todo o coração para o 
agradar, você terá sucesso no mundo e no 
outro. Se você beneficiar os outros, você também irá 
desfrutar do benefício. 

14. Não seja ingrata com o seu marido por ter-lhe tratado 
benevolentemente muitas vezes. Certa vez o Venerado e 
Renomado Profeta  passou por mulheres, 
indo praticar Eid-Salah no dia de Eid, Ele  
disse: Ó mulheres! Dai muita esmola porque eu tenho visto 
a maioria de vocês no inferno. As senhoras humildemente 
perguntaram, ‘Ya Rasūlallāĥ  Qual é a 
razão?’ Ele  disse, ‘Porque vocês 
amaldiçoam muito e são ingratas para com os marido.’  

 

Junte-se ao Ambiente Madani 

Pela bênção de fazer parte do ambiente Madani de Dawat-e-
Islami - um movimento global e não político para a pregação 
do Alcorão e a Sunnah - e pela misericórdia de Allah  e 
Seu Amado Profeta , mesmo uma ‘pedra’ sem 
valor se torna um ‘diamante’ de valor inestimável, tremendo 
uso e parta deste mundo de uma forma tão gloriosa que os 
outros se inspiram de tal morte. 
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Junte-se ao ambiente Madani de Dawat-e-Islami, participe no 
Ijtimā semanal, realizado em sua cidade, viaje com a Madani 
Qāfilaĥs e aja de acordo com o Madani In'amat dado por Amir-
e-Aĥl-e-Sunnat .  você terá bondade 
em abundância neste mundo, bem como na outra vida. 

Orações (Súplicas) 

Ó Rab de Mustafa! Permita-nos agir de acordo com os 
ensinamentos da Shari’ah, em ocasião de alegria e tristeza, 
seguindo Amir-e-Ahl-e-Sunnat . Ó Allah ! Que 
possamos agir de acordo com o Madani In'āmāt. Ó Allah ! 
Perdoa-nos, sem prestação de contas. 

 Ó Allah ! Que possamos permanecer firmes no ambiente 
Madani de Dawat-e-Islami. Ó Allah ! Que possamos 
tornar-se verdadeiros devotos do Profeta. Ó Allah  perdoa 
o Ummah do seu Amado Profeta  
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Escreva os Detalhes e Preencha este Formulário Lendo-o 

Atentamente 

Aqueles irmãos Muçulmanos que se juntaram ao ambiente 
Madani de Dawat-e-Islami, lendo Faizan-e-Sunnat, outros 
livros ou brochuras de Amir-e-Ahl-e-Sunnat , 
ouvindo discurso em cassete, presenciando discursos semanais, 
provincial ou congregação internacional, viajando com Madani 
Qāfilaĥ ou pela bênção de fazer quaisquer actividades Madani 
e uma mudança Madani entrou em suas vidas. Mais tarde, eles 
se tornaram Namazi (praticantes de orações), adornando seu 
rosto com barba na medida de um punho ou ‘Imamah, eles ou 
qualquer um de seus parentes recuperou-se da sua doença 
surpreendentemente, dificuldade ficaram aliviadas, recitou 
Kalimah na presença ou momento da morte, faleceu em 
condição favorável, sonhou com seus pais em bom estado, tem 
inspiração divina ou por beneficio de um amuleto [Ta’wizat-e-
‘Attariyyah], todos devem preencher este formulário, agora, 
escrever os detalhes do evento e fazer-nos um favor de envia-lo 
para o endereço: Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, 
Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, 
Karachi, Pakistan, Departamento de Amir-e-Ahl-e-Sunnat, 
Majlis Al Madina-tul-‘Ilmiyyah 
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Nome Completo: Idade: 
 
Nome do Pir [Guia 
espiritual]: 
 
Endereço Postal:  
 
Número de 
Celular: 

 
Email
: 

 
Nome do Meio 
de Inspiração 

 

 
Data/mês/ano de leitura, escuta ou presença ao 
evento: 
 
Por quantos dias viajou com Madani 
Qāfilaĥ : 
 
Responsabilidades na Corrente 
Organização: 

Escreva os detalhes de bênçãos que você tem por meio de fontes 
mencionadas acima, tais como, você desistiu de qualquer má 
acção, você também pode escrever os detalhes de seu estilo de 
vida antes de se juntar Madani ambiente (se você quiser 
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escrever para os outros a aprender com) por exemplo, se você 
seguia a moda, ou estava envolvido em qualquer tipo de crime 
etc. e a inspiração que obteve dos eventos refrescante da fé por 
conta das bênçãos e maravilhas reveladas pela personalidade 
piedosa de Amir-e-Ahl-e-Sunnat . 

Conselhos Madani 

! Shaykh-e- ariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah 
Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas ‘Attar Qadiri Razavi    

 é uma personalidade incomparável da presente 
era, tendo o privilégio dos seus discípulos, milhões de pessoas 
têm abandonado os pecados e começam a levar uma vida 
pacífica seguindo os mandamentos de Allah  e a Sunnah 
do mais alto e sagrado Profeta . Se você ainda 
não foi um discípulo de qualquer (Jami’ Sharai ) Pir [guia 
espiritual], desejando o bem dos muçulmanos, aconselhamo-lo 
a tornar-se um discípulo de Amir-e-Ahl-e-Sunnat  
a fim de obter os benefícios e as bênçãos dele.  você 
será bem sucedido em ambos os mundos. 

O Caminho Para se Tornar Discípulo 

Se você ou qualquer outra pessoa quer ser discípulo ou ālib, 
escreva o seu nome, o nome do pai e da idade no formulário 
dado abaixo e envie para: Aalami Madani Markaz, Faizan-e-
Madinah, Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-
Madinah, Karachi, Pakistan, 

‘Maktab Majlis Maktubat-o-Ta’wizat-e-Attariyyah’ 
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! A pessoa será feita discípulo em segundo a ordem 
espiritual Qādiriyyaĥ, Razawiyyaĥ, ‘A āriyyaĥ.  

(Escreva seu endereço em letras maiúsculas) 

Email: attar@dawateislami.net 

Escrever o seu nome e endereço claramente e use uma 
esferográfica. Se o endereço dado fôr para todos os 
nomes, você não precisa reescrevê-lo. 

Deve escrever o nome de Ma ram ou líder membro da 
família com o respectivo endereço. 

Se voce quiser respostas separadas para cada um dos 
nomes, enviar envelopes junto com formulários 

S# Name Male/Female Father’s Name Age Address 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

Conselhos Madani: Grave o formulário e tire fotocópias também. 
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